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ZMIANA WIZERUNKU BIBLIOTEK
Realizacja projektów modernizacyjnych (i nie tylko) w ramach programu Infrastruktura
bibliotek przez biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego w latach 2011–2017
Biblioteki publiczne w Polsce długo oczekiwały programu wsparcia infrastruktury,
a w szczególności radykalnej zmiany wizerunku niewielkich wiejskich bibliotek publicznych. Remonty i modernizacje z wykorzystaniem lokalnego potencjału, jak również
całkowicie nowe inicjatywy budowlane, stały się możliwe dzięki działaniom podjętym
przez rząd w ciągu ostatnich lat.
Pierwszym sygnałem nadchodzących zmian była pomoc jaką w 2009 i 2010 roku
biblioteki publiczne otrzymały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Infrastruktury bibliotek (tzw. mała infrastruktura). Zachodniopomorskie biblioteki pozyskały wówczas środki na małe projekty związane z infrastrukturą. Remonty
i modernizacje przeprowadziły między innymi biblioteki w Będzinie, Bornem Sulinowie,
Czaplinku, Dębnie, Pełczycach, Reczu i Tucznie. Ze środków tych zakupiono również
meble i różne elementy wyposażenia.
W 2011 roku biblioteki otrzymały możliwość aplikowania o zdecydowanie większe
środki finansowe z Programu Wieloletniego Kultura+ uchwalonego przez Radę Ministrów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Najbardziej oczekiwany
przez biblioteki Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek w swojej pierwszej
edycji obejmował lata 2011–2015, a w kolejnej – pod nazwą Priorytet 2 Infrastruktura
bibliotek – obejmuje lata 2016–2020. Jego celem strategicznym jest przekształcenie
bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia
społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Do zadań
realizowanych w ramach priorytetu należą: budowa, remont, rozbudowa, przebudowa,
wyposażenie budynków bibliotek. Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe
instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami
kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla
których organem założycielskim jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina
miejska o liczbie mieszkańców do 50 tys. (w latach 2011–2012 do 15 tys. mieszkańców).
Koordynatorem priorytetu jest Instytut Książki.
Struktura finansowania zadania ulegała zmianom na przestrzeni lat. Do 2012 roku
dofinansowanie z budżetu państwa dla bibliotek wynosiło 40% kosztów inwestycji,
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a wymagany wkład własny 60%. Od 2013 roku środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiły 75% kosztów inwestycji, a wkład własny
biblioteki 25%. Instytucje kultury w województwie zachodniopomorskim znalazły
się w korzystnej sytuacji na tle bibliotek z innych województw, ponieważ jeszcze
przed pierwszym naborem wniosków marszałek województwa zachodniopomorskiego
zadeklarował pokrycie połowy wkładu własnego bibliotek ze środków finansowych,
którymi dysponuje województwo, tj. pokrycie 20% kosztów inwestycji w pierwszych
latach trwania programu i 12,5% w kolejnych. Środki te kierowane były do urzędów
gmin. Nie wszystkie samorządy występowały o takie wsparcie finansowe inwestycji
do urzędu marszałkowskiego. W tych nielicznych przypadkach instytucje kultury same
pokrywały w całości wkład własny w realizację zadania (na przykład Sianów, Drawsko
Pomorskie, Dębno).
Regulamin programu Infrastruktura bibliotek przewiduje, że wkładem własnym
bibliotek nie muszą być wyłącznie wydatki pieniężne, ale mogą to być między innymi:
poczynione już wcześniej inwestycje w budowę czy modernizację obiektu, opłacone
plany architektoniczne, kosztorysy, pozyskanie terenu pod budowę.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi, w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek, w latach 2012–2016 na Pomorzu Zachodnim
zrealizowano 21 projektów. W sierpniu 2017 roku realizację projektu rozpoczęła kolejna
biblioteka – w Lipianach. Z Instytutu Książki zachodniopomorskie instytucje kultury
pozyskały łącznie 11,2 mln złotych. Budżet województwa zachodniopomorskiego dofinansował 15 z nich na łączną kwotę 1 898 449,18 zł1, co stanowiło 13% całości inwestycji.
W 2011 roku Książnica Pomorska w Szczecinie, wraz z Instytutem Książki i Urzędem
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowała konferencję
inicjującą Program Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek na lata 2011–2015. Akcja promocyjna skłoniła kilkanaście zachodniopomorskich bibliotek do ubiegania się o środki
finansowe na budowę, rozbudowę bądź remonty. Zdecydowana większość bibliotek
jednak nie aplikowała do programu, realnie oceniając swoje możliwości spełnienia zobowiązań wymaganych do zadeklarowania we wniosku, a w szczególności standardów
Certyfikatu Biblioteka+. Częstym utrudnieniem były posiadane warunki lokalowe (na
przykład uniemożliwiające zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych), zbyt
mały metraż, brak zgody organizatora na stałe finasowanie wydłużonych godzin pracy
biblioteki lub w ogóle brak zainteresowania ze strony samorządów lokalnych.
W województwie zachodniopomorskim, w latach 2011–2017, łącznie środki z programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek otrzymało 20 placówek (w tym Gryfino
i Drawsko Pomorskie dwukrotnie). Do najczęściej realizowanych zadań należały remonty,
przebudowy oraz wyposażenie budynków. Największe przedsięwzięcia miały miejsce
1
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w Wolinie, Golenicach (filia biblioteki w Myśliborzu) i w Sianowie, gdzie inwestycje
objęły wybudowanie nowych obiektów.
W Wolinie (powiat kamieński) w listopadzie 2014 roku oddano do użytku położony
w centrum miasta nowy budynek, który w całości zajmuje Biblioteka Publiczna Gminy
Wolin. Obiekt został wzniesiony na fundamentach zburzonego w czasie wojny budynku.
Na parterze mieści się czytelnia czasopism wraz z salą komputerową oraz wypożyczalnia
dla dorosłych, na pierwszym piętrze czytelnia dla dorosłych i dział dla dzieci. Na ostatnim piętrze znajduje się magazyn oraz sala wystawowa. Pozyskane z programu środki
przeznaczono też na kompletne wyposażenie placówki w sprzęt wielofunkcyjny i meble.
Dofinansowanie inwestycji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wyniosło 1,875 mln zł.
Dużą inwestycją była rozpoczęta w 2012 roku budowa filii Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Myśliborzu zlokalizowanej w Golenicach. Na przebudowę
i rozbudowę dawnej świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na działalność biblioteczną
z programu pozyskano 508 914 zł. Inwestycję rozpoczęto „od parteru”, bo podobnie
jak w przypadku Wolina, obiekt wybudowano od podstaw, w miejscu rozebranego
wcześniej budynku.
Filia spełnia różnorodne role obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego dla
mieszkańców Golenic i sąsiednich wsi. Mieści się w niej biblioteka z czytelnią i duża
sala rekreacyjno-widowiskowa. Pomieszczenia tętnią życiem i wykorzystywane są często,
między innymi na spotkania Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W powiecie koszalińskim w 2014 roku oddano do użytku nowy budynek Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów połączonej z Centrum Kultury. Powierzchnia całego

Filia w Golenicach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu przed przebudową
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obiektu wynosi 520 m2. Całość inwestycji to prawie 2 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wyniosło 1,444 mln zł. Parter budynku zajmuje
biblioteka z czytelnią komputerową. Na etapie projektowania szczególny nacisk położono na komfort korzystania z przestrzeni bibliotecznej przez użytkowników. Instytucja
jest w pełni przystosowana do obsługi czytelników niepełnosprawnych. Zamontowano
szerokie drzwi wejściowe, a do pomieszczeń Centrum Kultury usytuowanych na piętrze
można dostać się windą. Biblioteka wyposażona jest w nowoczesne narzędzia multimedialne dla dzieci i dorosłych. Obok budynku zagospodarowano plac, który przez większą
część roku spełnia rolę czytelni „pod chmurką”. Odbywają się tam biblioteczne imprezy
plenerowe. Budowa nowego obiektu i przedstawiony przez bibliotekę w Sianowie plan
rozwoju pozwoliły dyrekcji biblioteki wojewódzkiej łatwiej podjąć decyzję o wydaniu
pozytywnej opinii w sprawie połączenia biblioteki z Centrum Kultury. Zmiana ta przyniosła zdecydowane korzyści dla mieszkańców Sianowa i pracowników instytucji. W nowej
siedzibie biblioteka „odżyła” i stała się ważną, nowoczesną i chętnie odwiedzaną przez
mieszkańców miejscowości instytucją.
Spektakularnymi zmianami mogą poszczycić się również biblioteki, które wykonały
gruntowne remonty swoich siedzib. Należą do nich placówki w Gryfinie, Choszcznie,
Świnoujściu, Kołobrzegu i Drawsku Pomorskim.
Biblioteka Publiczna w Gryfinie szeroko zakrojone prace remontowe w swojej zabytkowej siedzibie rozpoczęła już w 2011 roku. Adaptując strych placówki, uzyskano
dodatkową powierzchnię na pomieszczenia biblioteczne, administracyjne i socjalne.
8
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Dzięki reorganizacji przestrzeni powstała Sala Konferencyjna. Zmodernizowano również
Czytelnię dla Dorosłych. Przeprowadzono remont pomieszczeń piwnicznych – magazynów, introligatorni oraz toalet dla czytelników. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób
niepełnosprawnych – kupiono schodołaz, a biurka w Czytelni dla Dorosłych spełniają
wymagane parametry dla tej grupy użytkowników. Dział ten wyposażono w stanowiska
dla osób niewidomych i niedowidzących. Zakupiono powiększalnik stacjonarny, monitor
dotykowy z klawiaturą brajlowską, drukarkę brajlowską, lupę elektroniczną i specjalistyczne oprogramowanie. W wyniku modernizacji niewielka przestrzeń biblioteki została
unowocześniona i racjonalnie wykorzystana. W 2013 roku przeprowadzono remont
w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni dla Dorosłych oraz wydzielono pomieszczenie
magazynowe, ponieważ placówka w Gryfinie po raz drugi otrzymała środki z Programu
Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek. Przeprowadzono
również remont attyk.
Wysiłek wszystkich pracowników sprawił, że podczas otwarcia zmodernizowanej
placówki, reprezentującemu ich dyrektorowi wręczono statuetkę Biblioteka Roku
2012 – nagrodę dla najlepszej biblioteki województwa zachodniopomorskiego w kategorii miejscowości mających powyżej 15 tys. mieszkańców, przyznaną w konkursie
organizowanym przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie w ramach programu przeprowadzono generalny remont pomieszczeń oraz zagospodarowano teren wokół niej. Budynek
został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze wykonano podjazdy, kupiono schodołaz. Placówkę wyposażono w nowoczesne meble, w tym zestaw
regałów przesuwnych. Wyremontowane dawne pomieszczenia kotłowni i magazynów
przekształcono w sale do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz przeznaczono na miejsce
różnego rodzaju spotkań, którego dotąd brakowało. Zakupiono 12 komputerów, aparat
fotograficzny, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofon bezprzewodowy oraz dysk
na dane. Wystrój wnętrz został zaprojektowany i wykonany ze szczególną starannością.
Pozbyto się starych nieestetycznych sprzętów i szaf katalogowych oraz nieaktualnej
literatury. Obecne w wystroju nowoczesne szafki katalogowe służą jedynie dekoracji
i przypomnieniu o dawnych metodach wyszukiwania zbiorów. Osoby znające wcześniejsze warunki lokalowe biblioteki odniosły wrażenie, że biblioteka „przeskoczyła”
w XXI wiek o około 50 lat.
Najdłużej trwały modernizacje i remonty przeprowadzone w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kołobrzegu. Prace objęły budynek główny placówki zlokalizowany przy
ulicy Jana Frankowskiego, a także mieszczącą się przy ulicy Brzozowej Bibliotekę Dziecięcą i Młodzieżową oraz Wypożyczalnię Beletrystyki. Miejska Biblioteka Publiczna
w Kołobrzegu w ramach Priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek realizowała
zadania w latach 2013–2015. Na przełomie lat 2013/2014 wykonano prace remontowe
w Bibliotece Dziecięcej i Młodzieżowej oraz w Wypożyczalni Beletrystyki. Pomieszczenia przystosowano dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. W siedzibie
9
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Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie przed remontem

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie po remoncie
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głównej biblioteki prace wewnętrzne, rozpoczęte w 2014 roku, objęły wymianę instalacji
sanitarnej, grzewczej i elektrycznej. W podpiwniczeniach utworzono między innymi
magazyn na zbiory, toalety, szatnię oraz Salę Klubową z minisceną. W dotychczasowych
pomieszczeniach strychowych powstały: serwerownia, miejsce pracy dla informatyka,
magazyn prasy, archiwum. Biblioteka uzyskała także salę wystawową i pomieszczenia
socjalne. Roboty zewnętrzne objęły remont dachu i elewacji oraz zagospodarowanie
terenu z wydzielonym miejscem na letnią plenerową czytelnię prasy. Dla osób mających
problemy z poruszaniem się zamontowane zostały krzesełka przyschodowe. Wypożyczalnia popularnonaukowa została powiększona przez dołączenie do niej pomieszczenia po
zlikwidowanym przyległym pokoiku socjalnym oraz zmodernizowanego poniemieckiego
magazynu. Obydwa lokale biblioteki wyposażono w sprzęt (między innymi urządzenie
wielofunkcyjne i serwer) oraz meble biblioteczne. Sala Klubowa zyskała system nagłośnieniowy, mikrofony, projektor multimedialny oraz nowe krzesła i składane stoliki.
Pomieszczenie jest stale wykorzystywane do organizacji wydarzeń literackich, w tym
spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki oraz autorskich. Biblioteka dysponuje
systemem wystawienniczym oraz gablotami. Utworzono kąciki z miejscami siedzącymi
dla czytelników oraz kąciki dla maluchów. Remont przyczynił się do gruntownej metamorfozy jednej z najważniejszych dla miasta instytucji kultury.
W 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu, dzięki dofinasowaniu w wysokości 975 050 zł pozyskanemu z Instytutu Książki oraz dofinansowa-

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu przed modernizacją
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niu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego zabytkowego budynku
oraz podniesienie jego standardu i bezpieczeństwa. Główne działania skupiły się na
termomodernizacji budynku i zagospodarowaniu terenu wokół niego. Zakres inwestycji
objął między innymi: montaż wewnętrznego dźwigu osobowego, remont sanitariatów i wentylacji, modernizację całej sieci teleinformatycznej, założenie monitoringu,
remont dachu, termomodernizację budynku, poprawę estetyki wokół obiektu. Do
końca 2013 roku siedzibę główną biblioteki dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy, przystosowanie toalety oraz poszerzenie
drzwi wejściowych do pomieszczeń. Wyremontowano Wypożyczalnię oraz Czytelnię
dla Dorosłych. Zamontowano nowe drzwi wejściowe oraz oświetlenie na zewnątrz
obiektu. Wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. Wokół budynku biblioteki
powstały estetyczne zieleńce, położono nowy chodnik. Placówka wzbogaciła się także
o nowoczesne wyposażenie. Uruchomiono nową czytelnię internetową z sześcioma
stanowiskami komputerowymi.
W 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Drawsku Pomorskim
przeprowadzono kompleksowy remont i modernizację pomieszczeń wraz z zakupem
nowego wyposażenia. Realizując zadanie, przebudowano całą placówkę, która wcześniej
12
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zajmowała pomieszczenia dawnego domu kultury – małe pokoiki umieszczone wzdłuż
obszernego korytarza.
Wyburzono niektóre ściany, przez co biblioteka zyskała otwartą przestrzeń dla czytelników, racjonalniej rozmieszczono jej poszczególne działy. Wymieniono drzwi wejściowe
i wewnętrzne, usunięto progi, zakupiono windę schodową. Bibliotekę wyposażono także
w sprzęt umożliwiający czytelnikom z różnymi dysfunkcjami korzystanie ze zbiorów.
W ramach zadania wyremontowano toalety, dostosowując dwie z nich dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zakupiono nowe meble i sprzęt, między innymi zestaw do digitalizacji zbiorów, komputery, infokioski, tablety, serwer. Stworzono miejsca przyjazne
czytelnikom w każdym wieku – uruchomiono Kącik Malucha i Cafee Bibliotekę z dostępem do Wi-Fi, umożliwiającą skorzystanie z bogatej oferty e-booków, audiobooków,
infokiosku, tabletu i komputerów. Po remoncie powierzchnia biblioteki zwiększyła się
o 251 m² i obecnie wynosi 487 m². Nowy wizerunek placówki został entuzjastycznie
przyjęty przez czytelników i mieszkańców Drawska Pomorskiego.
Gruntowne remonty siedzib bibliotek w Gryfinie, Choszcznie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Drawsku Pomorskim zdecydowanie odmieniły te instytucje. Dzięki likwidacji
starych kotłowni, wykorzystaniu pomieszczeń strychowych i nowemu spojrzeniu na
przestrzeń, pozyskały one nowe pomieszczenia przeznaczone na sale spotkań oraz
wystawiennicze czy magazyny książek. Dzięki reorganizacji przestrzeni zyskano nowe
miejsca dla czytelników i przytulne kąciki z miejscami siedzącymi. Zmieniono dotych-

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim przed remontem
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim po remoncie

czasowe funkcje niektórych pomieszczeń, co zawsze wiązało się z racjonalniejszym ich
wykorzystaniem. Zdecydowanie poprawiły się też warunki socjalne dla pracowników.
W latach 2011–2016 remonty i modernizacje dotychczas zajmowanych lokali,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach Priorytetu Biblioteka +.
Infrastruktura bibliotek przeprowadziły również placówki w Białym Borze, Chojnie,
Dębnie, Kamieniu Pomorskim, Karlinie, Mirosławcu i Szczecinku. W Białym Borze,
Karlinie i Szczecinku modernizacje zdecydowanie zmieniły estetykę i funkcjonalność
bibliotek. Dzięki nim pozyskano zupełnie nowe pomieszczenia lub odzyskano magazynowe, przystosowano układ pomieszczeń do potrzeb czytelników. Gruntowne remonty
swoich filii przeprowadziły biblioteki w Drawsku Pomorskim (w Łabędziach) i Pełczycach (w Przekolnie). Podobnie jak w przypadku filii biblioteki w Myśliborzu (Golenice),
filia biblioteki w Drawsku Pomorskim, zlokalizowana w miejscowości Łabędzie, składa
się obecnie z dużej sali rekreacyjno-widowiskowej i pomieszczeń bibliotecznych. Filia
jest „sercem” życia kulturalnego mieszkańców okolicznych wsi. Z funduszy Instytutu
Książki została wyremontowana też hala sportowo-rekreacyjna należąca do filii biblioteki
w Wierzchowie zlokalizowanej w miejscowości Świerczyna.
Biblioteka w Policach w ramach programu pozyskała środki na wyposażenie
nowo wybudowanej w centrum miasta filii. Placówka ta – Filia Nova – jest częścią
14
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wzniesionego od podstaw bloku mieszkalnego. Całość kosztów inwestycyjnych pokryła gmina Police (zadanie zostało zakwalifikowane jako wydatki bieżące). Dzięki
tym dwóm decyzjom, mieszkańcy największego polickiego osiedla korzystają z nowocześnie wyposażonej, pozbawionej barier architektonicznych, prężnie działającej
biblioteki. Od początku działalności filia dysponowała bogatym, dostosowanym do
potrzeb czytelników księgozbiorem i cieszyła się dużą liczbą wypożyczeń. Nowe
warunki lokalowe umożliwiły poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty imprez kulturalno-oświatowych, które licznie gromadzą mieszkańców miasta. Dalsze miesiące
działalności pokazały, że Filia Nova stała się najchętniej odwiedzaną placówką
biblioteczną w Policach.
Z kolei w głównej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogródku Pomorskim, zlokalizowanej w Karsku, wykonano prace modernizacyjne i remontowe,
które miały na celu dostosowanie wolnych pomieszczeń ośrodka zdrowia na potrzeby
biblioteki publicznej. Do placówki zakupiono też nowe meble, komputery, drukarki
i sprzęt multimedialny. Prace budowlane, polegające na częściowym wyburzeniu ścian
budynku, rozpoczęto już kilka lat wcześniej, ale ostateczną modernizację można było
przeprowadzić dzięki środkom finansowym Instytutu Książki.
W drugiej połowie 2017 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach
uzyskała z Instytutu Książki środki na remont z elementami przebudowy swojej zabytkowej siedziby. Biblioteka rozpoczęła realizację zadania przewidzianego na trzy lata.
Zmiany jakie nastąpiły w bibliotekach, wpłynęły nie tylko na ich estetyczniejszy
wygląd, unowocześnienie sprzętu czy większą dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Równie ważna była inspiracja bibliotekarzy do spojrzenia na własną bibliotekę z punktu
widzenia użytkownika. Zadania realizowane w ramach projektu zdecydowanie lepiej
wypadły tam, gdzie pracownicy bibliotek uczestniczyli w podejmowaniu decyzji związanych z wyglądem i wyposażeniem. Przystępując do prac nad koncepcją modernizacji
placówki, bibliotekarze przeprowadzali „burze mózgów”, wynikiem których były nowe
pomysły i rozwiązania. Niebagatelne znaczenie miało uświadomienie faktu, że biblioteka,
aby dobrze funkcjonować, nie może być magazynem starych i zakurzonych książek.
Powinna oferować nowy księgozbiór, współgrający z potrzebami czytelników i zgodny z „duchem czasów”. Dlatego podejmowano odważne decyzje o dużych selekcjach
mające na celu usunięcie z księgozbiorów nieprzydatnych pozycji. Efekty są wyraźnie
widoczne na półkach tych bibliotek, które przeprowadziły aktualizację swoich zbiorów.
Do takich placówek wchodzi się z przyjemnością.
Jak wcześniej wspomniano większość środków finansowych na poprawę infrastruktury bibliotek pochodziła z dotacji Instytutu Książki, a część z funduszy marszałka
województwa zachodniopomorskiego. Na tym jednak nie skończył się wkład województwa w rozwój infrastruktury zachodniopomorskich bibliotek publicznych. Urząd
marszałkowski dodatkowo dwukrotnie przeznaczył środki finansowe na promocję
bibliotek – beneficjentów Programu Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.
15

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

W 2014 roku, poprzez Książnicę Pomorską w Szczecinie, realizując zadanie Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+, ze środków tych skorzystało 13 bibliotek
publicznych. – Projekt około 30 spotkań to autorski pomysł naszego Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przy współpracy z Książnicą Pomorską i innymi
13 bibliotekami. Rozbudowywanie, remontowanie i modernizacja obiektów bibliotecznych
to nie wszystko. Ważny jest duch, musimy zachęcać czytelników i mieszkańców Pomorza
Zachodniego do częstego odwiedzania bibliotek. Myślę, że inicjatywa, z którą wyszliśmy – spotkań ze znanymi osobami świata sztuki i mediów, zwiększą zainteresowanie
nie tylko samymi bibliotekami, ale i czytelnictwem – mówił wicemarszałek Wojciech
Drożdż inaugurując projekt2.
Od maja do końca grudnia 2014 roku w bibliotekach miało miejsce wiele spotkań
autorskich, głośnych czytań, warsztatów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach Zachodniopomorskich spotkań w Bibliotece+
odbyło się 45 spotkań. To biblioteki decydowały, kogo chcą zaprosić do siebie. Gośćmi
byli znani autorzy książek: Hanna Cygler, Agnieszka Frączek, Małgorzata Kalicińska,
Marcin Kydryński, Michał Ogórek, Michał Rembas, Barbara Rosiek, Olga Rudnicka,
Wojciech Tochman, Dorota Zawadzka. Na wyraźną prośbę bibliotekarzy występowali
też aktorzy i inni twórcy, a także osoby nietuzinkowe, między innymi: Maria Czubaszek, Aleksander Doba, Anna Gielarowska, Edyta Jungowska, Michał Juszczakiewicz,
Katarzyna Piasecka. Zadanie zrealizowano w bibliotekach w Chojnie, Choszcznie, Gryfinie, Karlinie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Mirosławcu, Golenicach, Policach,
Szczecinku, Świnoujściu, Świerczynie i Wolinie. W imprezach uczestniczyło ponad 3
tys. osób. Były to wielkie wydarzenia dla mieszkańców miejscowości, w których je
zorganizowano, i sympatyków bibliotek, oczekiwane też w następnych latach. Część
spotkań towarzyszyła bezpośrednio uroczystościom związanym z otwarciem bibliotek
po remontach.
W 2016 roku Książnica Pomorska koordynowała drugie zadanie finansowane ze
środków urzędu marszałkowskiego, tym razem pod nazwą Morze Kultury. Zachodniopomorskie spotkania w bibliotece, mające na celu dalszą promocję bibliotek, które pozyskały
środki finansowe na budowę i modernizację w ramach programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek. Realizując je, zorganizowano spotkania między innymi z Katarzyną
Bondą, Marcinem Górką, Szymonem Hołownią, Agnieszką Lingas-Łoniewską, Bronką
Nowicką, Grażyną Zielińską oraz spektakle Teatru przy Stoliku, Teatru Muzycznego
Variete i Teatru Rozmaitości Gwitajcie. Z powodu mniejszych środków finansowych
tym razem imprezy odbyły się tylko w ośmiu zachodniopomorskich miejscowościach.
Spotkania autorskie, spektakle i inne wydarzenia wzbogaciły życie kulturalne w Białym
Borze, Chojnie, Choszcznie, Karlinie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Mirosławcu
2
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i Szczecinie. W większości była to kontynuacja działań promocyjnych sprzed dwóch lat.
W ramach Morza Kultury odbyło się 28 cieszących się ogromną popularnością spotkań,
w których uczestniczyło prawie 2 tys. osób.
Powyższe działania promocyjne zwróciły uwagę mieszkańców i samorządów na
dynamiczny rozwój jakiemu podlegają biblioteki oraz na atrakcyjność ich oferty kulturalnej. Oto fragment pisma nadesłanego do Książnicy Pomorskiej z biblioteki w Białym
Borze po zakończeniu projektu:
Wszystkie spotkania były niezwykle ciekawe i interesujące. Czytelnicy byli bardzo
zadowoleni i zafascynowani zaproszonymi na nie gośćmi. Stały się one ważnymi wydarzeniami w naszej gminie i wśród lokalnej społeczności, szczególnie to z Szymonem Hołownią, na którym padł rekord liczby czytelników zgromadzonych na jednym spotkaniu.
Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek w przypadku kilkunastu bibliotek
województwa zachodniopomorskiego przyczynił się do przekształcenia ich w przyjazne
czytelnikowi, nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz w aktywne ośrodki
życia społecznego. Część z nich jednak boryka się z trudnościami związanymi z realizacją podjętych zobowiązań. Nieoceniona dla bibliotek w tym przypadku jest dobra
współpraca z samorządami i ich pomoc. Na 117 bibliotek publicznych funkcjonujących
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku, z Priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek, od początku jego istnienia, skorzystało zaledwie niewiele ponad 16%.
Uwzględniając wszystkie placówki biblioteczne, czyli 362 funkcjonujące biblioteki
i filie, wskaźnik ten drastycznie zmniejsza się do 6%. W skali całego województwa potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury bibliotek są więc nadal ogromne. Szacunkowo
blisko 60% wszystkich placówek, położonych głównie na terenach wiejskich, wymaga
pilnych modernizacji i remontów. Potwierdzają to obserwacje instruktorów podczas
wyjazdów do bibliotek publicznych, które uświadamiają ogromne potrzeby w zakresie
unowocześniania ich infrastruktury, ale też konieczność zmiany podejścia do funkcjonowania bibliotek w XXI wieku.
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Grzegorz Piskorz
Książnica Pomorska w Szczecinie

PASJE ŻYCIOWE RYSZARDA DŻAMANA –
BIBLIOTEKARSTWO, LITERATURA, DZIENNIKARSTWO1
We wrześniu 2017 roku minęło 30 lat od śmierci Ryszarda Dżamana – człowieka,
który miał w życiu wiele pasji, a najważniejszymi z nich były bibliotekarstwo i literatura.
Parał się również dziennikarstwem. W przypadku bibliotekarstwa był praktykiem i teoretykiem, ale ciągnęło go również w stronę literatury, chciał spróbować swoich sił i w tej
dziedzinie. W tekstach związanych z bibliotekarstwem poszukiwał rozwiązań problemów,
które pojawiały się w pracy Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Jako kierownik, a potem dyrektor Biblioteki Głównej
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, starał się w praktyce i teorii (teksty traktujące
o problemach biblioteki uczelnianej) pokonywać trudności jakie pojawiały się w trakcie jego pracy zawodowej. Spuściznę po jego twórczości literackiej stanowi jeden tom
opowiadań i dwie powieści, a także szereg tekstów w gazetach i tygodnikach literackich,
w tym dziennikarskich (głównie reportaży). Ponadto był redaktorem i współredagował
czasopisma oraz publikacje innego rodzaju.
Ryszard Dżaman urodził się 6 maja 1935 roku we wsi Roztoka w małorolnej rodzinie
chłopskiej2. Najpierw kształcił się w swojej rodzinnej wiosce, a potem uczęszczał do
Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim. Tam też zaczął próbować swoich sił jako reportażysta. W 1953 roku rozpoczął
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego mistrzem był
prof. Tadeusz Kotarbiński. Dyplom uzyskał w 1958 roku. W tym też roku podjął pracę
na stanowisku zastępcy inspektora do spraw kultury w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Szczecinie (na powiat policki)3. W WiMBP w Szczecinie zatrudnił się
w 1959 roku jako instruktor specjalizujący się w szkoleniu kadr. Swoje przemyślenia
na temat pracy i problemów z nią związanych starał się opisywać w artykułach publikowanych w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim”. Pracując w bibliotece, zaczął także
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Szczególną uwagę poświęcał bibliotekarzom
1
2
3
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Uroczystość wręczenia nagród bibliotekarzom – laureatom konkursu zorganizowanego przez WiMBP w Szczecinie. Ryszard Dżaman pierwszy od prawej

gromadzkim, których pracę starał się popularyzować. Coraz bardziej pochłaniały go
zamiłowania literackie. Działał w Kole Młodych przy Oddziale w Szczecinie Związku
Literatów Polskich4.
Jako instruktor napisał szereg ciekawych artykułów zamieszczonych w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim” w latach 60. W 1961 roku, w numerze trzecim, został
opublikowany jego tekst Artykuł dyskusyjny o pracy instrukcyjno-metodycznej. Podjął
w nim temat instruktorów bibliotek powszechnych i problemów z tym zagadnieniem
związanych. Jako pierwszy sformułował definicję instruktora:
instruktorem Powiatowej / Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej nazywamy specjalistę bibliotekarza udzielającego wskazówek i objaśnień pracownikom podległych bibliotek z zakresu wiedzy
bibliotekarskiej5.

Dokonana przez niego diagnoza ówczesnego stanu pracy instruktorskiej była
realistyczna. Stwierdził, że instruktorami w województwie szczecińskim byli wtedy
w większości ludzie, którzy pracowali w bibliotekach od około dwóch lat, posiadali
ukończone wyższe studia oraz (nie wszyscy) korespondencyjne kursy bibliotekarskie.
Biorąc to pod uwagę, proponował zmiany w szkoleniu instruktorów. Uważał, że powinno
4
5

Ibid.
R. Dżaman, Artykuł dyskusyjny o pracy instrukcyjno-metodycznej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1961, nr 3, s. 14–15.
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ono być dłuższym procesem, trwającym około trzech lat. Zwracał uwagę na potrzebę
stabilizacji w zatrudnianiu. Miał to pomóc w ukształtowaniu odpowiednich kadr. Zalecał
też wymianę doświadczeń z instruktorami z bibliotek innych województw.
W 1962 roku w numerze 1/2 „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” ukazał się artykuł Kilka uwag o trudnościach pracy oświatowej bibliotek. Ryszard Dżaman omówił
w nim pracę oświatową i związane z nią problemy. Jego zdaniem należało skupić się na
czterech głównych zagadnieniach: odpowiednich kadrach, dobrych warunkach lokalowych, wyposażeniu w sprzęt i pomoce audiowizualne, funduszach6.
Omawiając pierwsze z nich, konkludował mało optymistycznie, że
przeszło połowa naszych bibliotekarzy gromadzkich nie ma potrzebnych kwalifikacji do prowadzenia
samodzielnej pracy oświatowej, tak jak faktem jest, że zmiana tego stanu rzeczy nie nastąpi zbyt
szybko, absolwenci szkół średnich niechętnie idą do pracy na wieś7.

Jako rozwiązanie tego problemu proponował przyjęcie do pracy dodatkowych osób.
Odnosząc się do funduszy zauważył, że biblioteki nie zawsze miały środki na zatrudnianie instruktorów, co rodziło swoisty paradoks, ponieważ z jednej strony wymagano
prowadzenia tego rodzaju pracy oświatowej, a z drugiej nie przydzielano dodatkowych
kwot na takie działania.
Warunki lokalowe uważał za nienajgorsze, ale dostrzegał kłopoty z wyposażeniem
bibliotek w pomoce audiowizualne. Prawie połowa nie posiadała odpowiedniego sprzętu.
Autor tekstu uważał, że prelegent mógł skuteczniej docierać do słuchaczy, wykorzystując
pomoce audiowizualne:
Wystawka, plakat, głośne czytanie należą do form pracy raczej o charakterze pomocniczym, nie są
w stanie przekazać głębszych treści oświatowych. W pracy oświatowej decydującą rolę winien spełniać człowiek posiadający gruntowną wiedzę i autorytet, ważna rola przypada filmowi, telewizji, przy
odpowiednim wykorzystaniu magnetofon, radio, adapter są w stanie pomóc nam w przekazaniu treści kulturalno-oświatowych8.

Dwa lata później Ryszard Dżaman napisał artykuł Działacze dotąd nieznani... (zamieszczony w numerze 3/4 „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”), który traktuje
o potrzebie znalezienia sposobu, który przyczyniłby się do wzrostu społecznego uznania
pracy bibliotekarskiej na wsi. Zaprezentował w nim współzawodnictwo punktów bibliotecznych, jako sposób na promocję czytelnictwa i aktywizację osób prowadzących
małe wiejskie ośrodki biblioteczne. Pomysł jego organizacji zrodził się w WiMBP
6
7
8
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Fot. Zbiory BG AM w Szczecinie

w Szczecinie, a pierwsza edycja zmagań miała miejsce w 1962 roku. Przed ogłoszeniem
współzawodnictwa na lata 1964–1965 napisano regulamin i stworzono hasło konkursowe W każdej rodzinie jeden czytelnik. Zapowiedziano też nagrody – telewizor Neptun
(fundator Wydział Kultury PWRN), motorower Komar (fundator WiMBP).
Od 1 września 1968 roku do 1 września 1981 roku Ryszard Dżaman pracował w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Do 1974 roku piastował stanowisko kierownika
Biblioteki Państwowej Szkoły Morskiej.
Znajomość problemów bibliotekarskich, zapał do pracy, perfekcjonizm i obowiązkowość sprawiły, że
w krótkim czasie zorganizował bibliotekę uczelnianą na przyzwoitym poziomie. Jego umiejętności
organizatorskie i zawodowe (pracował równocześnie jako szeregowy bibliotekarz) zjednały mu szacunek i uznanie ze strony władz uczelni9.

9

J. Gałczyński, op. cit., s. 108.
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Zespół bibliotekarzy BG WSM – Ryszard Dżaman pierwszy od prawej
Fot. Zbiory BG AM w Szczecinie

Placówka ta 1 października 1974 roku została przekształcona w Bibliotekę Główną
Wyższej Szkoły Morskiej, a Ryszard Dżaman został mianowany jej dyrektorem.
Mając doświadczenie w zakresie bibliotekarstwa naukowego, zajmował się zagadnieniami związanymi z dostosowaniem zbiorów biblioteki uczelnianej do potrzeb naukowych i dydaktycznych jej użytkowników. Zorganizował w tym zakresie odpowiednie
badania, których wyniki opublikował w „Zeszytach Naukowych” WSM w Szczecinie.
Do innych zagadnień znajdujących się w kręgu jego zainteresowań należały takie tematy,
jak: współdziałanie bibliotek naukowych w mieście i ośrodków informacji w regionie,
współpraca bibliotek i ośrodków informacji morskiej, profilowanie zbiorów. Zajmowanie
się ostatnim z wymienionych realizował, uczestnicząc, w latach 1979–1981, w badaniach
zleconych przez Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. Ponadto organizował
konferencje naukowe oraz występował jako prelegent.
Ważnym głosem w dyskusji na temat powołania Centralnej Biblioteki Morskiej
w latach 70. był artykuł Ryszarda Dżamana Centralna Biblioteka Morska – uwagi i propozycje, opublikowany w numerze pierwszym z 1977 roku „Przeglądu Bibliotecznego”.
W tekście tym zastanawiał się nad potrzebą powołania tego typu placówki w Polsce.
Temat biblioteki głównej gromadzącej i udostępniającej materiały związane z problematyką morza poruszył już wcześniej Zbigniew Binerowski w artykule O centralną
bibliotekę morską. Uwagi na marginesie planowanego systemu bibliotek centralnych,
zamieszczonym w „Przeglądzie Bibliotecznym” w 1976 roku. Autor zaproponował
22
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w nim powierzenie tej funkcji Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Ryszard
Dżaman pisał natomiast, że
Zespół powołany w Instytucie Morskim pod kierownictwem doktora Tadeusza Ciundziewickiego
w opracowanej w 1975 roku na zlecenie Resortowego Ośrodka INTE Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej prognozie dotyczącej informacji w branży morskiej postuluje, aby nadać
status centralnej biblioteki morskiej dwóm bibliotekom: na terenie Trójmiasta – Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast na Pomorzu Zachodnim – Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie10.

Dyrektor BG WSM w Szczecinie uznał tę koncepcję za słuszną, ponieważ uważał, że
każda z placówek mogłaby specjalizować się w gromadzeniu innego profilu piśmiennictwa o tematyce morskiej. Proponował, by sformułować program działalności centralnej
biblioteki morskiej. Wnosił o dyskusję w tej sprawie. Pomimo dużego zaangażowania
nie udało mu się przekonać środowiska i urzędników z Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej do swoich poglądów i w 1979 roku BG UG uzyskała status
Centralnej Biblioteki Morskiej.
Kolejną pasją Ryszarda Dżamana była literatura. Gdy w 1959 roku rozpoczynał pracę
w WiMBP w Szczecinie, miał już zapewne
jakieś pomysły literackie. Zadebiutował
w 1964 roku opowiadaniem Stwardniała
skorupa ziemi zamieszczonym w tygodniku
„Wiadomości Zachodnie”. W następnych latach regularnie publikował w prasie szczecińskiej swoje opowiadania i reportaże. W 1965
roku w „Almanachu Młodych” ukazał się
jego utwór Pryszczaty, który później znalazł
się w jego debiucie książkowym, zatytułowanym Pora deszczu.
Był to zbiór opowiadań, zawierający
11 utworów napisanych w konwencji realistycznej o różnej tematyce – wiejskiej
(Wieczorem), miłosnej (Piękna kobieta),
społeczno-obyczajowej (na przykład Upał,
Pogrzeb), a także wojennej (Dzień zmarłych
i żywych). W kilku tekstach można odnaleźć
10

R. Dżaman, Centralna Biblioteka Morska – uwagi i propozycje, „Przegląd Biblioteczny” 1977, nr
1, s. 70–71.
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motywy nawiązujące do prozy Juliana Kawalca – ucieczka syna chłopskiego ze wsi do
miasta, jego awans społeczny, problemy związane z tzw. „ojcowizną”. Narracja jest
prowadzona w pierwszej osobie (jako świadek zdarzeń) bądź w trzeciej przez narratora
auktoralnego. Opowiadanie otwierające tom, zatytułowane Wieczorem, mówi o kilkunastoletnim chłopcu ze wsi, który po zdaniu egzaminu do klasy ósmej ma w perspektywie
naukę w liceum znajdującym się w mieście. Traktuje to jako awans społeczny. W kolejnym tekście, zatytułowanym Upał, można dostrzec motywy zaczerpnięte z prozy tzw.
małego realizmu – opisy prac polowych (żniwa), przeciętne postacie. W Pryszczatym
bohater z perspektywy czasu (15 lat) opowiada swój „mały życiorys”: ucieczkę ze wsi do
miasta, kolejne zajęcia, edukację i życie rodzinne w mieście. Mimo awansu społecznego
w życiu osobistym ponosi porażki i tak podsumowuje swój miejski żywot:
Daleką drogę zrobiłem przez te piętnaście lat, przez ten czas nie zaznałem zbyt dużo radości, nie
znalazłem nikogo bliskiego. Piętnaście lat – tylko praca, tułanie się po cudzych kątach i nic więcej.
Może w końcu ja naprawdę jestem „pryszczaty”11.

Wygląda na to, że człowiek ze wsi nie zawsze może dostosować się do życia w mieście, stąd wiedzie żywot „pryszczatego”. Z kolei sensualny obraz Magdy w opowiadaniu
Piękna kobieta sprawia, że narrator zakochuje się w niej, ale jest świadom, że związek
z kobietą niesie ze sobą różnego rodzaju ograniczenia:
Zawsze trzeba rezygnować z pewnych przyzwyczajeń, gdy w grę wchodzi kobieta. A rezygnując zubażasz się w mniejszym lub większym stopniu12.

Takie nastawienie sprawia, że znajomość ta kończy się szybko jak wakacyjna przygoda. W Cztery tysiące metrów pojawiają się dwie płaszczyzny czasowe – teraźniejsza
(połów ryb na zalewie) i przeszła (wspominanie syna) – które przeplatają się wzajemnie.
Jak ważny jest syn dla narratora, dowiadujemy się w końcowej partii utworu:
Jakież znaczenie ma w końcu fakt, że ten, którego obraz tkwi gdzieś pod przymkniętymi powiekami,
od nieporadnej drobiny porosłej złocistym puchem aż po tę postać, która odwróciła się, że on odszedł – skoro nadal jest we mnie13.

W kilkunastostronicowym opowiadaniu Pogrzeb narrator przedstawia historię
związaną z ceremonią pogrzebową w mieście. Z monologów poszczególnych postaci
czytelnik dowiaduje się o problemach związanych z organizacją pogrzebu, o opiniach
innych o zmarłej osobie i o jej chorobie. Tematykę wojenną autor Pory deszczu podjął
11
12
13
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w utworze Dzień zmarłych i żywych. Jest to opowiedziana w pierwszej osobie relacja
ze zdarzenia mającego miejsce podczas drugiej wojny światowej. Akcja rozgrywa się
w wiosce, w której Niemcy, przed egzekucją ludności cywilnej, nakazują kilkudziesięciu mężczyznom wykopać głęboki dół – zbiorową mogiłę. Narratorowi udaje się zbiec.
Jego opowieść o nieludzkim traktowaniu starszych ludzi i zabijaniu kopiących dół jest
wstrząsająca
Kiedy strzelają prosto w twarz, w pierś i w brzuch, z przodu i w plecy, z odległości kilku kroków, kiedy
strzelają, trzymam się mocno, aby nie paść wcześniej, aż kula mnie ugodzi, bo jeśli zwalę się żywy
albo ranny, to odnajdą mnie wśród trupów i strzelą tylko raz, strzelą prosto w usta albo źrenice, które
widzieć będą każdy ruch, a teraz są ślepymi oczami kreta, ściskam trzonek łopaty, czekam, aż ugodzi kula, a nie człowiek, świat kołysze się jak dzwon, szarpie go tysiące sznurów, serce bije stalą14.

Tytułowe opowiadanie Pora deszczu to opowieść o różnych wydarzeniach z życia
narratora – poznaniu żony, ślubie, kąpaniu syna, zdradach małżeńskich, incydencie po
zabawie sylwestrowej. Deszcz ma znaczenie symboliczne – pada podczas snucia opowieści i w trakcie wszystkich przytoczonych zdarzeń.
Pierwsza powieść Ryszarda Dżamana
ukazała się w 1977 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Jego tytuł Jeszcze
w polu tyle śniegu jest pierwszym wersem wiersza Władysława Broniewskiego
Pierwiosnek. Akcja dzieje się na wsi we
wschodniej Polsce w czasie drugiej wojny
światowej, od lata 1944 roku do zimy 1945.
Utwór składa się z dwóch części zatytułowanych Żniwny wieniec i Jeszcze w polu tyle
śniegu. Autor zastosował ciekawy zabieg
narracyjny. Edek i jego matka Maria opowiadają w pierwszej osobie, a narrator – dorosły Edek – w drugiej osobie o ojcu Janie.
Opowieści przeplatają się i są niezależne od
siebie, tworzą strukturę polifoniczną. Interesująca jest też kompozycja. Powieść zaczyna
się od pożaru domu, a kończy wzniesieniem
nowego. Jest to metafora, która może oznaczać koniec starego świata i budowę nowej
lepszej rzeczywistości. Czytelnik poznaje
14

Ibid., s. 123.

25

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

świat zobrazowany z perspektywy bohaterów. Edek przedstawia wydarzenia widziane
oczami dziecka i swoich rówieśników, natomiast Maria jako żona, matka i siostra. Narrator – dorosły syn – opowiadając o ojcu, używa formy „ty”. Książka jest poświęcona
jego pamięci, o czym świadczą słowa umieszczone na początku:
Czas miniony, nie poznaczoną jeszcze bruzdami Twoją twarz i potem połyskującą ziemię przywołuję
na stronice tej książki, abyś na końcu drogi, którą i ja wędruję, odnalazł siebie, mnie i to, co nie zostanie zapomniane15.

Postać ojca jest w tej powieści najważniejsza. Jego awans społeczny z przedwojennego
fornala na sołtysa wsi symbolizuje oczekiwany przez wielu chłopów moment spełniania
się sprawiedliwości społecznej, która nie jest mile widziana przez przedstawicieli „starego
świata”, czyli żołnierzy wyklętych:
Przyszedłem cię ostrzec. Twój chłop musi się pozbyć tego sołtysowania. I oddać ziemię. Pierwszy
odda, aby inni wzięli z niego przykład. Rozumiesz? Nic mnie nie obchodzi, jak do tego doprowadzisz.
Jedno tylko pamiętaj, to jest ważna gra, abym ja mógł w niej coś znaczyć. Ani ja, ani ty nie powstrzymamy Zdybka. Jeśli Janek się nie wycofa, to podpisze wyrok nie tylko na siebie16.

W walce starego z nowym ładem społecznym wygrywa ten drugi, który daje nadzieje
i możliwość spełnienia marzeń chłopskich o posiadaniu ziemi, o której wspomina partyzant. Motywy związane z awansem społecznym u Dżamana pojawiały się już w jego
debiutanckim tomie opowiadań, ale w tej małej epopei fornalskiej związane są one ze
wsią (na przykład reforma agrarna czy awans Jana na sołtysa). Przemiany społeczne
na wsi dokonują się raczej dzięki temu, że „nowy świat” stwarza takie szanse chłopom,
jakich im „stary świat” nie dawał. Perspektywa nowych możliwości w życiu bohatera –
przedwojennego fornala – jest na tyle interesująca, że zwycięża w nim „pazerność na
ziemię”, staje po stronie nowej władzy.
Druga i ostatnia duża forma prozatorska Ryszarda Dżamana nosi tytuł Powrót. Została wydana w 1987 roku przez szczecińskie wydawnictwo Glob. Narracja toczona
jest w pierwszej osobie. Opowiada o dziennikarzu, który przyjeżdża do wsi Zastań, aby
napisać reportaż na konkurs o pionierach, którzy osiedlili się w niej po wojnie. Akcja
rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych – w teraźniejszości (1972) i w przeszłości (1945, 1967, 1970). Można tę prozę zaliczyć do tzw. małego realizmu (środowisko
rybaków, ich praca, słownictwo). Główną postacią jest Beker, który wraz z Magdą i synem
pierwszy zamieszkał we wsi. Właśnie rybaczka Magda, wdowa po Bekerze, jest najlepszym źródłem wiedzy o początkach osiedlania się Polaków w Zastaniu. Jako powier15
16
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nica i kochanka zdradza wiele szczegółów
ze swojego życia z Bekerem. Opowiada
o pracy na roli i o pracy rybaczki zaraz po
wojnie i w czasach Polski Ludowej. Do
głosu dochodzą także wspólnicy Bekera –
Barłóg, Janusz Bielecki i Papakul z Wilna.
Mówią o swoich wojennych losach, o tym
jak trafili do Zastania i zaczęli pracować
jako rybacy.
Tytuł powieści można zinterpretować
jako odniesienie do sentymentalnego powrotu narratora do miejsca, w którym miał
wcześniej swój dom i w którym oddawał
się pasji łowienia ryb. Może także oznaczać powrót do niespełnionych wcześniej
pragnień związanych z Magdą, ponieważ
była jeszcze mężatką:
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Kiedy byłeś tu pierwszy raz, żył jeszcze Beker.
Czułam wtedy, że ci się podobam. Patrzyłeś na
mnie jak wygłodniały wilk. […] Skusiłam cię17.

Powrót to powieść, która swoją formą nawiązuje do stylistyki reportażu1818 (wypowiedzi wspólników Bekera i Magdy). Dzięki temu, narratorowi udaje się opowiedzieć
słowami bohaterów ich losy, odkrywając przed czytelnikiem ich przeszłość. Jest to
również opowieść o miłości, o pragnieniach spełnionych po latach. Wątki tego typu
pojawiały się już wcześniej w twórczości Dżamana – w opowiadaniach. Jednak, w odróżnieniu od nich, dopiero w tym tekście postać literacka osiąga szczęście w miłości:
Wiesz – mówię sam nie wiedząc czemu – dobrze mi z tobą. Chyba dlatego, że czuję, jak mnie pożądasz. Przeżywam to po raz pierwszy. Zawsze ja chciałem, a kobiety tylko na to łaskawie przystawały.
Teraz jest odwrotnie19.

Sam autor pisze o tym utworze tak: Opisuję miłość bez pruderii, nie wzniosłą, nie
egzaltowaną, ale piękną przez swoją prostotę.
17
18
19

R. Dżaman, Powrót, Szczecin 1987, s. 91.
Zwróciła na to uwagę Inga Iwasiów w tekście Odczytane sentymentem („Głos Szczeciński” 1987,
nr 219, s. 5).
R. Dżaman, Powrót, op. cit., s. 91.
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Ryszard Dżaman pasjonował się również dziennikarstwem. Już w szkole średniej
próbował tworzyć teksty w tej dziedzinie. Był członkiem redakcji tygodniówek literackich,
takich jak „Wiraże”, „Węzły” czy „Szczecin Literacki”. Uczestniczył też w redagowaniu „Ziemi i Morza”, a w latach 1978–1981 był członkiem redakcji tego czasopisma.
Zamieszczał w nim między innymi reportaże o rybakach bałtyckich i pracownikach
stoczni. Pisał pod pseudonimem Wojciech E. Zadrąg.
Z perspektywy ponad 30 lat, bo tyle minęło już od śmierci bohatera niniejszego artykułu (zm. 10 września 1987 roku) można powiedzieć, że bibliotekarz, pisarz i dziennikarz
Ryszard Dżaman pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która miała duży wpływ na
rozwój bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim i pozostawiła po sobie interesującą spuściznę literacką. Jego artykuły, ukazujące się w czasopismach bibliotekarskich, w tamtych
czasach były ważnym głosem w dyskusji o bibliotekach. Napisane przez niego utwory
literackie wciąż czekają na opracowanie przez historyków literatury. Reportaże mają
obecnie wartość historyczną, choć w latach 80. odzew na nie świadczył o tym, że ich
autor potrafił zainteresować czytelników.
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FIKA – KSIĄŻKA, ZABAWA I KAWA
KLUBOKSIĘGARNIA MAŁGORZATY NAROŻNEJ
W MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE1
Fika to szwedzki obyczaj mający charakter instytucji społecznej. Oznacza przerwę
w pracy lub innej działalności w celu wypicia kawy lub innego napoju, z dodatkiem
słodkich przekąsek, w towarzystwie znajomych, przyjaciół czy rodziny. Fika może odbywać się wszędzie – w kawiarni, cukierni, firmie, domu, na świeżym powietrzu. Wiele
szwedzkich zakładów pracy ma zinstytucjonalizowane przed- i popołudniowe przerwy
na kawę, które są nie tylko pauzami w pracy, ale również okazją do nieformalnych spotkań i dyskusji2. Szwecja jest jednym z największych konsumentów kawy na świecie,
dlatego tradycja ta ma wielkie znaczenie dla jej mieszkańców. Ich styl życia – stanowiący
synonim nowoczesnego dobrobytu, połączonego z dbałością o estetykę i wartości humanistyczne – od lat jest obiektem tęsknych westchnień i stanowi wzór do naśladowania.
Do Polski Fika – w formie nazwy klubów spotkań dla dzieci oraz ich rodziców, z literaturą jako elementem spajającym – dotarła stosunkowo niedawno. Niewątpliwie jest
to związane z pozytywnymi emocjami, które – od jakiegoś czasu, nawet przybierając
postać mody –wzbudza to, co skandynawskie: wzornictwo, moda, zabawki, jedzenie,
umiejętność tworzenia miłej atmosfery (duńskie Hygge), wysoka kultura czytania wynikająca ze świadomej polityki kulturalnej państwa. W Polsce obyczaj ten „zmaterializował
się” w 2010 roku pod postacią magazynu „Fika”, publikowanego przez wydawnictwo
Tashka, skupiającego się na niebanalnej literaturze dziecięcej, w której równoważną rolę
pełnią tekst i ilustracje3. Czasopismo zawiera artykuły oraz inspiracje do aktywności dla
rodziców, nauczycieli i dzieci w wieku od 3 do 12 lat w przestrzeni szeroko rozumianej
kultury, z dbałością o jej wysoką jakość estetyczną i wartość przekazywanych treści.
Natomiast pierwsza Fika jako miejsce, czyli Klubokawiarnia FIKA, została otwarta
w Lublinie w 2013 roku. Przybrała postać bawialni z kawiarnią i sklepikiem z literaturą
oraz muzyką dla dzieci i dorosłych, a także ekologicznymi zabawkami i gadżetami, ze
1
2
3

Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego podczas V Sympozjum Ludzie książki
Pomorza Zachodniego (Książnica Pomorska, 15 maja 2017).
Fika, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fika (08.06.2017).
Zob. Fika – dziecko i sztuka, http://e-fika.com (08.06.2017).
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spotkaniami oraz warsztatami dla dzieci i dorosłych, w estetycznej przestrzeni, inspirowanej „motywami skandynawskimi”4. Wpisała się ona w zauważalny trend na przyjazne
miejsca w przestrzeni publicznej, stanowiące połączenie kawiarni i klubu czy księgarni
z ofertą animacyjną z ambicjami. W 2014 roku powstała Kluboksięgarnia FiKa w Szczecinie. Jej założycielka Małgorzata Narożna – rocznik 1982, z wykształcenia gastronom
hotelarz – przesunęła akcent swojej działalności z kawiarni na księgarnię, specjalizującą
się w literaturze dla młodych.
Szczecińska Kluboksięgarnia FiKa – kameralna, lokalna, ambitna5
Przed FiKą w Szczecinie nie było księgarni z całością oferty przeznaczoną dla ludzi
młodych (dzieci, młodzieży). Były wydzielone działy dziecięce w księgarniach i bibliotekach oraz dwie filie dziecięce Miejskiej Biblioteki Publicznej (nr 3 i 9). Założeniem
wyjściowym szczecińskiej FiKi było wyrobienie przyzwyczajenia, że książki dla młodych
kupuje się (ewentualnie przegląda i ich „pragnie”) w TEJ księgarni; że TA księgarnia jest
miejscem, w którym można spędzić ciekawie czas z dzieckiem, rodziną czy znajomymi.
Bazą była bogata i wyselekcjonowana oferta opierająca się na nowościach wydawniczych,
obecnie bardzo ciekawego i rozrastającego się rynku książki dziecięco-młodzieżowej.
„Lepem” na potencjalnych klientów stały się cykliczne działania (zabawa) wokół książek
dla młodych czytelników, bufet z kawą i słodkościami oraz sklepik z gadżetami okołoksiążkowymi i szczecińskimi.
Początki nie były łatwe. Małgorzata Narożna nie tylko musiała przyzwyczaić szczecinian do nowej księgarni, ale również do niekonwencjonalnego miejsca, w którym się
ona znajdowała – holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie (Wały
Chrobrego 3)6. FiKa zajmowała dwie otwarte przestrzenie na parterze po lewej stronie
od wejścia. Była to lokalizacja z jednej strony prestiżowa (ważna atrakcja turystyczna),
ale usytuowana poza traktami handlowymi, słabo skomunikowana ze ścisłym centrum
miasta, taka do której trzeba się specjalnie wybrać. Dzięki energii, wytrwałości i ciężkiej
pracy zamiary udało się przekuć w rozpoznawalną w Szczecinie – i poza nim – markę.
Co złożyło się na ten sukces? Poniżej wyszczególnienie przyczynków.
1. Bogata i wyselekcjonowana oferta księgarni, efekt uważnego śledzenia rynku
wydawniczego, wizyt na targach książek.
2. Profesjonalne, poparte wiedzą, doradztwo czytelnicze – w trakcie funkcjonowania FiKi Małgorzata Narożna ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec
wyzwań nowoczesności (2015), oraz Polską Akademię Księgarstwa (2016).
4
5
6
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FiKa Klubokawiarnia, https://www.facebook.com/FikaKlubokawiarnia (08.06.2017).
Opracowanie na podstawie materiałów własnych Małgorzaty Narożnej.
W 2018 roku, w związku z zamiarem otwarcia księgarni sztuki w holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, FiKa planuje przenieść swoją siedzibę do lokalu usytuowanego
w centrum Szczecina.
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3. Przygotowanie oferty cyklicznych działań wokół książki na miejscu i poza
własną siedzibą: głośne czytania, spotkania literackie, warsztaty plastyczne,
spotkania/warsztaty humanistyczne (filozoficzne, psychologiczne) organizowane popołudniami i w weekendy, włączanie się w akcje ogólnopolskie.
4. Współpraca z lokalnymi oraz ogólnopolskimi instytucjami i organizacjami,
między innymi z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie (Fika Czyta
w MBP – 2015, Zaczytani w Szczecinie – 2016, Małe Miasta Czytają – 2017),
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Promocja Czytelnictwa –
2016), TWORZĘ SIĘ! Galerią sztuki dla dzieci i młodzieży w Szczecinie
(tematyczne place zabaw – 2016, 2017), Muzeum Narodowym w Szczecinie (Europejska Noc Muzeum – od 2014, okazjonalne akcje towarzyszące
wystawom czasowym – od 2014, Noc w Bibliotece Muzeum Narodowego
w Szczecinie – 2017), Oddziałem Szczecińskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Odjazdowy Bibliotekarz – 2014), czasopismem „Fika” (rubryka Księgarze polecają), Polską Sekcją Książek dla Młodych IBBY7 (2015,
członkini), Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (od 2015 Liderka
Czytania).
5. Działania promocyjne, między innymi: z wykorzystaniem mediów społecznościowych – fotograficzne prezentacje książek w internecie, fotograficzne
oraz filmowe zaproszenia i relacje z wydarzeń8, marketing szeptany, jednolita
oprawa graficzna wydarzeń, obecność w mediach (występowanie w roli eksperta w dziedzinach okołoksiążkowych).
6. Osobowość właścicielki FiKi – otwartość, elastyczność, ciekawość i życzliwość.
Doskonałym podsumowaniem prężnej działalności Kluboksięgarni FiKa w Szczecinie – która nie jest sklepem z książkami, ale właściwie instytucją kultury – jest fakt, że
w 2017 roku otrzymała dofinansowanie od ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
w ramach programu Partnerstwo dla książki (Fundusz Promocja Kultury), na realizację
projektu FiKa. Księgarnia przyszłości. Dofinasowanie na 2018 rok – 15 tys. zł – dotyczy
realizacji prowadzonych do tej pory cyklów spotkań i warsztatów (Świetlica IBBY, FiKa
Czytanki, FiKoplastykon, Klub Świerszczyka, FiKa Wakacje) oraz poszerzenia działalności o projekt Książnica FiKa9, realizowany we współpracy z Książnicą Pomorską
w Szczecinie – autorski program promujący czytelnictwo w bibliotekach województwa
zachodniopomorskiego. Wydarzenia są współfinasowane przez Urząd Marszałkowski
7

8
9

IBBY – International Board on Books for Young People – to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się promocją książek dla dzieci i młodzieży, założona w Zurychu w 1953 roku.
Obecnie jej siedziba mieści się w Bazylei. Skupia łącznie 77 sekcji narodowych, w tym polską
działającą od lat 70., zob. A.M. Czernow, O nas, http://www.ibby.pl/?page_id=2 (22.11.2017).
FiKa, https://www.facebook.com/FiKa.Szczecin (08.06.2017); FiKa bloguje – (nie tylko) o książkach, http://fikaszczecin.blogspot.com (08.06.2017).
Książnica fika, https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/377936/szczecin-ksiaznica-fika (21.11.2017).
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Województwa Zachodniopomorskiego. Za swoją działalność w 2017 roku Małgorzata
Narożna została nominowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
w konkursie Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY do nagrody za upowszechnianie
czytelnictwa. W uzasadnieniu nominacji można przeczytać:
Małgorzata Narożna, księgarka dyplomowana, współtwórczyni Kluboksięgarni FiKa w Szczecinie,
w której na tysiące sposobów promuje świetną literaturę dla młodych czytelników, między innymi
w ramach projektów: FiKa czyta, FiKa filozofuje, FiKoplastykon, Klub Świerszczyka. Organizuje
spotkania z osobistościami ze świata literatury i kultury (Asa Lind, Aleksander Doba, Grzegorz Leszczyński), pokazuje dobrą książkę w środkach masowego przekazu. Jej działalność wykracza poza
granice Szczecina. W ramach projektu Książnica FiKa wraz z Książnicą Pomorską promuje czytelnictwo w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego. Jest wreszcie czytającą mamą, która
doskonale rozumie problemy bibliotek szkolnych i pomaga je rozwiązywać10.

Przez trzy lata funkcjonowania w muzealnych przestrzeniach Szczecina Kulboksięgarnia FiKa stała się ważnym i rozpoznawalnym miejscem w edukacji czytelniczej młodych
ludzi – w myśl swojej misji – kształtującym ich wyobraźnię. Warto przyglądać się jej
działalności, poznawać na czym polega jej sukces, aby czerpać pomysły na aktywność
w naszych bibliotekach.

10
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Ogłaszamy nominacje w konkursie Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY, http://www.ibby.
pl/?p=4575 (21.11.2017).

Jerzy Piosicki
Adwokat, donator Książnicy Pomorskiej
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EKSLIBRISY ZODIAKALNE LUDWIKA PIOSICKIEGO
Astrologia (szczególnie humanistyczna) i kosmobiologia nie zajmują się gwiazdami czy
gwiazdozbiorami ani też wróżeniem z nich, jak błędnie sądzi nieznająca tych zagadnień
większość ludzi, niezależnie od swego społecznego lub naukowego statusu i prestiżu. Zodiak
powstaje w wyniku rocznego obiegu Ziemi dookoła Słońca, a l/12 tego okresu wyznacza
pojedynczą fazę cyklu, popularnie, choć mało precyzyjnie, zwaną znakiem zodiaku. Faza
ta każdego roku rozpoczyna się o innej porze dnia, niekiedy nawet dzień wcześniej lub
później od dat obiegowych, znanych z popularnych opracowań. Dlatego też początek każdej
z faz odczytywany jest z efemeryd, będących zapisem dobowych pozycji Słońca, Księżyca
i planet. W każdej z tych faz nieco odmiennie zachowują się rośliny, zwierzęta i ludzie.
Dyskusje powinny dotyczyć sprawy, do jakiego stopnia oddziaływanie kosmicznego
środowiska jest w istocie swej probabilistyczne, a w jakim – jeśli już – deterministyczne.
Dobowy obrót Ziemi wokół własnej osi stwarza kolejny układ odniesienia. Jedna
faza Zodiaku (tzw. pole kosmogramu) ,,trwa” w nim około dwóch godzin, a przejście
przez jeden stopień ekliptyki – cztery minuty. Dlatego dokładny termin porodu jest niezbędny dla precyzyjnego ustalenia charakteru powiązań określonego człowieka z jego
kosmicznym środowiskiem. Wschodzący stopień ekliptyki, czyli punkt przecięcia się
linii horyzontu z ekliptyką podczas wschodu Słońca, wyznacza tzw. ascendent. Faza
ascendentowa jest równie ważna jak ta, w której „rezyduje” Słońce. Do znajomości tej
ostatniej na ogół ogranicza się astrologiczna wiedza przeciętnego człowieka. Drobne
nawet różnice czasowe dają w rezultacie znacznie między sobą różniące się kosmogramy (profesjonalne horoskopy). Zainteresowanych bliższym poznaniem tych zagadnień
odsyłam do książki Mandala życia, której to autor niniejszego tekstu jest współautorem
(i do innych pozycji z tej dziedziny).
Astrologią ludzie zajmują się od ponad 3 tys. lat, gromadząc precyzyjne informacje
uzupełnione ogromną liczbą parametrów (12 znaków zodiaku, 10 planet, 12 domów).
Nic więc dziwnego, że wiedza ta pod hasłem Dusza zaczyna tańczyć na wezwanie
nieba, przedstawiona w różnej symbolice, stała się inspiracją do powstania wielu dzieł
literackich, graﬁcznych, malarskich i muzycznych. Stała się w ten sposób dziedzictwem
kulturowym dzisiejszej cywilizacji w sensie globalnym.
Ciekawe i niebanalne fragmenty związane z astrologią odnajdzie czytelnik w wielu
bardzo znanych dziełach literackich, przecież przewija się ona bez przerwy przez całą
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twórczość Shakespeare’a, pojawia nieprzypadkowo na przykład we Flecie z mandragory Waldemara Łysiaka, a rozważania o politycznych aspektach komety odnajdujemy
w Panu Tadeuszu. To tylko pierwsze z brzegu przykłady, lecz z pewnością skłaniają do
pytania, czy astrologia – niezależnie zresztą od prezentowanego poziomu – pojawia się
w spuściźnie literackiej tak wielu pisarzy zupełnie przypadkowo, czy za odwołaniem
się do niej przemawiają znacznie poważniejsze argumenty?
Pytanie to pozostawię na razie bez odpowiedzi, książka nie jest bowiem poświęcona
astrologii w literaturze, o czym już wielokrotnie pisano, lecz wprowadzeniu i rozwinięciu koncepcji archetypów literackich w zodiakalnym cyklu rozwoju. Ich obecność
wskazuje na to, że u źródeł twórczej działalności człowieka, także literackiej, leży
zawsze pierwiastek kosmiczny, a przynajmniej, że jest on obecny i wymaga rzetelnego
zinterpretowania (str. 23).
A jak ten wątek przedstawia się w ekslibrisowej twórczości Ludwika Piosickiego
(1914–2010), artysty który stworzył na bazie symboliki zodiakalnej około 700 kompozycji graﬁcznych, spróbujemy prześledzić w niniejszym felietonie. Termin ten (łac. ex
libris) Encyklopedia wiedzy o książce wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
we Wrocławiu (1971) deﬁniuje następująco:
EX LIBRIS… (łac. = z książek), słowa najczęściej występujące w napisie własnościowym ekslibrisu,
poprzedzające nazwisko właściciela księgozbioru lub nazwę biblioteki. Zamiennie występują niekiedy
również inne terminy łacińskie: liber, libri, bibliotheca, ex bibliotheca itp. lub ich odpowiedniki polskie:
książka, książki, biblioteka, z biblioteki, zbiór (księgozbiór), ze zbioru (z księgozbioru), dar ,z daru,
muzykalia, erotyki itp.

Znam wszystkie (lub prawie wszystkie) kompozycje ekslibrisowe ojca i uważam,
że jest to zbiór jedyny w swoim rodzaju. Znaki zodiakalne pojawiają się w twórczości
graficznej, a szczególnie w ekslibrisach często. Nie spotkałem jednak (śledząc tę twórczość na przestrzeni kilkudziesięciu lat) zbioru, który koncepcje graﬁczne ekslibrisów
oparł na tych symbolach jako głównym (zasadniczym) elemencie kompozycji, w której
dodatkowo pojawiają się dwa stałe elementy uzupełniające. Te dopełnienia wokół zodiaku związane są z wykonywanym zawodem i uprawianym hobby lub dominującymi
zainteresowaniami (pasjami). Używając muzycznego terminu, należy przyjąć, że wyżej
wymienione trio ubrane w czytelne symbole stało się kanwą każdej kompozycji ekslibrisowej Ludwika Piosickiego. W intencjach twórcy skrywał się zamiar ukazania „portretu
psychologicznego” przyszłego posiadacza ekslibrisu, który przede wszystkim był (jest)
miłośnikiem książek pretendującym do tytułu biblioﬁla lub bibliomana.
Tak więc posiadacz znaku własnościowego „pieczętował się” swoim „godłem własnościowym” na wzór heraldyczny, szczególnie zaś gdy zbiór ten był (jest) wartościowy
(na przykład proﬁl księgozbioru, unikatowa pozycja, starodruk itp.). Ojciec mój (ja
również) nie braliśmy udziału w licznych konkursach ekslibrisowych, które obiegały
34
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Polskę w związku z różnymi rocznicami lub też obchodzeniem ważnych wydarzeń.
Było tak, że polityka wkradła się do twórczości ekslibrisowej, wypaczając jego ideę
(sens istnienia). Przyznać należy jednak, że uruchomiła wyobraźnię wielu twórców
(tych profesjonalnych i amatorów jak nazywano artystów bez cenzusu uczelnianego).
W rezultacie powstały kolekcje zawierające wspaniałe kompozycje graﬁczne. Okazało
się, że tworzenie ekslibrisów nie ma ograniczeń podmiotowych i wyobrażeniowych
poza tymi, które wyznacza sam twórca lub biblioﬁl. Techniki ich tworzenia to cały
warsztat graﬁczny, poczynając od rysunku tuszem, poprzez wszelkie ryty (drzeworyty,
staloryty, miedzioryty) na technikach trawionych kończąc. Całą kolekcję ekslibrisów
ojca stanowią rysunki tuszem, które poddane zostały procesowi fotochemigraﬁi – tzw.
cynkotypie. Technika ta pozwalała wykonać odbitki przy użyciu farby drukarskiej
urządzeniem zwanym typografem lub ręcznie, używając farby drukarskiej i twardego
wałka gumowego. Można więc reprodukować rysunki z kliszy cynkowej w tysiącach
egzemplarzy lub samemu w liczbie zamierzonej (po jednej sztuce).
Księgozbiory dla których ojciec tworzył ekslibrisy nie były przez niego sprawdzane –
wystarczała sama prośba o zaprojektowanie, aby zaistniały. Ekslibrisy komponowane
były dla znajomych, przyjaciół, członków rodziny. W tym ostatnim przypadku zdarzały
się kompozycje tzw. rodzinne, oparte na tym samym kanonie (trio), przybierające postać
obszerniejszych opowieści graficznych. O wykonanie znaku własnościowego zabiegali
ludzie kultury i sztuki, prawnicy, różnych specjalności lekarze jak i ludzie nauki w kraju
i zagranicą. Bywało też i tak, że „nie zabiegali”, ale splot różnych okoliczności inicjował
powstanie ekslibrisu. Gdybym chciał wymienić wszystkie nazwiska, zamiast krótkiego
felietonu powstałaby całkiem spora książka telefoniczna. Wyjątek uczynić muszę dla pracowników i kierownictwa Książnicy Pomorskiej, informując, iż ojciec mój wykonał znaki
własnościowe dla Cecylii Judek, Jolanty Liskowackiej oraz Stanisława Krzywickiego.
Obietnicy wykonania ekslibrisu dla obecnego dyrektora biblioteki wojewódzkiej Lucjana
Bąbolewskiego nie zdążył zrealizować, co dla mnie oznacza, iż muszę przejąć ten „dług
spadkowy”. Nie wyróżniam również żadnej kompozycji, odsyłając do dwóch pozycji
albumowych poświęconych ekslibrisom, a to – Ex libris szczeciński autorstwa Jerzego
i Ludwika Piosickich oraz Ekslibrisy Ludwika Piosickiego, albumu wydanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Osoby zainteresowane znajdą w nich
około 370 kompozycji Ludwika Piosickiego i niemniejszą liczbę kompozycji innych
artystów. Gdyby to było za mało, należy odwiedzić Pinakotekę w Książnicy Pomorskiej.
Miło mi stwierdzić, że pierwszą zodiakalną kompozycję ojciec stworzył w 1943 roku,
krótko po moim przyjściu na świat, zdradzając w tej dacie zainteresowanie i znajomość
zagadnień astrologicznych. Powstała ona na wewnętrznej stronie albumu fotograﬁcznego,
utrwalając słownie i graﬁcznie, w sposób precyzyjny, informacje o moim pojawieniu
się na świecie (dzień, godzina, znak zodiaku, komplet planet). Wiedza astrologiczna
ojca rosła w miarę upływu czasu oraz z uwagi na pojawianie się na rynku księgarskim
wielu nowych pozycji związanych z tym tematem –łącznie z reprintami starych wydań
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oraz tłumaczeniami z innych języków. Ostatecznie przerodziła się w silne przekonanie
o wpływie kosmosu na predyspozycje (psychiczne, wszelkiego rodzaju umiejętności,
talenty czy preferencje seksualne) człowieka przychodzącego na świat w określonym
momencie. Ojciec wierzył również, że ów związek określa, a nawet determinuje jego
przyszłe losy. Do każdego znaku zodiakalnego przypisany jest zespół zasadniczych cech
tzw. archetypów, a różnice w obrębie znaku zależą od dodatkowych okoliczności (na
przykład ascendentów). Pierwszy ekslibris zodiakalny powstał dla mnie we wrześniu
1961 roku, kiedy to zostałem studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po pomyślnie zdanym egzaminie. Jak informuję w albumie Ex libris
szczeciński, w tym samym roku odnotowano również powstanie kolejnych ekslibrisów
(w sumie trzech pierwszych w Szczecinie). Należały one do adwokatów Tadeusza Burakowskiego i dr. Romana Łyczywka, a zaprojektowane zostały przez znanego artystę
Guido Recka. Dla niego natomiast, w późniejszym czasie, ekslibris wykonał mój ojciec.
Wiadomo mi, że Tadeusz Burakowski nie używał zaprojektowanego dla niego ekslibrisu
do sygnowania swego księgozbioru. Natomiast znak własnościowy dr. Łyczywka zdobił
największy prywatny księgozbiór w Szczecinie.
Odnotować chciałbym, że ojciec mój zaprojektował tylko jeden niezodiakalny
ekslibris – w 1937 roku dla Biblioteki Pułku Lotniczego stacjonującego w Poznaniu
na Ławicy, gdzie odbywał służbę wojskową. Został on wydrukowany na okładce czasopisma „Dziatwa” (nakład 10 tys. egzemplarzy) redagowanego w miejscowości Bari,
leżącej w południowych Włoszech, gdzie mieściła się redakcja 2 Korpusu Polskiego.
Malarze i graﬁcy, tworząc swoje kompozycje, pragną poprzez odpowiednią symbolikę
wywołać u odbiorcy zrozumienie jej przesłania. Symbol winien więc być zrozumiały,
tzn. pochodzić ze wspólnego dla twórcy i odbiorcy kręgu kulturowego. Opracowana
przez artystę symbolika świata antycznego zazwyczaj nie wywołuje chaosu w odbiorze.
Podkreślić jednak należy, że na świecie konkurują ze sobą dwa największe systemy
zodiakalne – antyczny (łaciński) i chiński. Poszukiwanie innej symboliki zodiakalnej
dla „potrzeb twórczych” doprowadziło nas do wykrycia innych systemów, które mogą
pojawić się w kompozycjach ekslibrisowych. W europejskim kręgu kulturowym istnieje
symbolika galijska, zwana również druidowską. Galijscy kapłani uważali, że osobowość
każdego człowieka jest związana z układem planet występującym w dniu narodzin, natomiast charakter ludzki porównywali do drzew. W zależności od dnia urodzin przypisywali
człowiekowi jego drzewny odpowiednik. W dawnej Ameryce Południowej natomiast
system zodiakalny oparty był na urodzinach w określonym tzw. czasie słonecznym. Był
on różnicowany w zależności od miejsca urodzenia. Symbolami zodiakalnymi Indian
peruwiańskich były ptaki (12 znaków). Aztecy z kolei system zodiakalny opierali o fazy
księżyca. Rok w ich kalendarzu rytualnym miał 260 dni, z których każdemu przyporządkowany był jeden z 20 znaków. Ciekawostką jest, że jeden z nich był symbolizowany
przez śmierć. Na Karaibach natomiast o cechach nowo narodzonego człowieka decydował
system gwiezdny i miesiąc urodzenia. Każdy miesiąc reprezentowany był przez inny kolor.
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W Japonii, na drugim brzegu Oceanu Spokojnego, króluje system zwany numerologią.
Według źródeł ma on już ponad tysiąc lat. Zajmuje się między innymi oceną charakteru,
szczęściem i niepowodzeniami człowieka, ujawniając co go czeka – jednym słowem
spełnia rolę przysłowiowej wróżki.
Ten krótki przegląd systemów ujawnia niezwykle różnorodne możliwości komponowania ekslibrisów w oparciu o symbolikę zodiakalną świata. Kończąc ten felieton,
zdradzę, że w swojej twórczości ekslibrisowej oparłem się na symbolice zodiakalnej,
sięgając po znaki azteckie (dwa ekslibrisy).
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Sylwia Grabowska
Książnica Pomorska w Szczecinie

TADEUSZ ZWILNIAN GRABOWSKI
Tadeusz Zwilnian Grabowski urodził się w Wilnie 8 października 1926 roku. Tam
też uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Podczas studiów polonistycznych
na Uniwersytecie Łódzkim był prezesem Koła Polonistów, a w duszpasterstwie
akademickim –prezesem Sodalicji Mariańskiej. Był człowiekiem ogromnej wiary i
odwagi. Te oraz inne cechy charakteru nie podobały się ówczesnej władzy. Na studiach
poznał swoją żonę Leokadię Musiał. Dwanaście dni przed planowanym ślubem, po
romantycznym wieczornym spacerze z narzeczoną, został uprowadzony, a następnie
aresztowany. Przebywał w różnych zakładach karnych. Ostatnie trzy i pół roku spędził
w najcięższym więzieniu politycznym – we Wronkach. Z powodu braku normalnych
widzeń, narzeczeni zgodzili się na kontrakt cywilny we wspomnianym zakładzie
karnym. 9 stycznia 1953 roku pisarz został zwolniony z aresztu – po odbyciu całego
wyroku. 18 stycznia 1953 roku Leokadia i Tadeusz wzięli ślub sakramentalny w
kościele. 18 lutego 1954 roku na świat przyszła Ewa, trzy lata później urodziła się
autorka niniejszego tekstu. Z powodu wyroku Tadeusz Grabowski nie mógł otrzymać
pracy zgodnej ze swoim wykształceniem. Podejmował się więc różnych fizycznych
zajęć. Rodzina mieszkała przez 28 lat na Gumieńcach. Tam z siostrą przeżyłyśmy
dzieciństwo i młodość. Po zawarciu przez Ewę małżeństwa 3 czerwca 1978 roku i
wyprowadzeniu się od nas, mieszkałam sama z rodzicami. Gdy w sierpniu 1980 roku
wybuchły strajki, już pracowałam w Książnicy Pomorskiej. Po powstaniu NSZZ Solidarność poproszono mojego ojca o napisanie tekstu hymnu związku. Muzykę do jego
słów skomponował Idzi lzydorek. Pierwsze i jedyne wykonanie pieśni To Solidarność
miało miejsce podczas pierwszego zjazdu zachodniopomorskiego odłamu związku,
który odbył się 5 czerwca 1981 roku w nieistniejącym już klubie Korab. W czasie
Karnawału Solidarności ojciec pisał do regionalnych czasopism związku – „Jedności”
i „Kwadratu”, zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i pod pseudonimami. Swoje
artykuły zamieszczał też w „Kurierze Szczecińskim”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zabrano go na przesłuchanie, podczas którego zaproponowano mu współpracę. Propozycję tę odrzucił. Z tego powodu w naszym mieszkaniu
zainstalowano podsłuch – wtedy mieszkaliśmy już na Osiedlu Książąt Pomorskich.
Szykanowano nas, na przykład podkładając pod drzwi mieszkania zapalone zapałki.
Trwało to do zakończenia stanu wojennego.
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Ponieważ ojciec bardzo kochał Wilno i często wracał pamięcią do spędzonych tam
lat, postanowił utworzyć stowarzyszenie wileńskich kresowiaków. Przy współpracy paru
osób powstało z jego inicjatywy Stowarzyszenie Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia Świteź. Ojciec stworzył też jego logo. Ponadto poproszono go o napisanie
hymnu. Wtedy to zgodził się napisać wzruszające słowa Spod znaku Świtezi. Pamiętam,
jak operowi śpiewacy uczyli nas – członków i sympatyków stowarzyszenia – wykonania
tego przepięknego utworu. Mama z entuzjazmem nagrywała naukę hymnu.
Dzięki współpracy wszystkich członków stowarzyszenia organizowano spotkania
kaziukowe oraz kiermasze. Zapraszano na nie zespoły z Kresów, takie jak Wileńszczyzna,
Wilia czy Wilniuki, które uświetniały muzycznie i tanecznie uroczystości. Z miłości do
Wilna stworzone zostały takie utwory jak na przykład Wilniada, Wilnezje i Święto kozła.
Powstał też wzruszający tomik poezji o wspaniałych wileńskich kościołach, zatytułowany
Modlitwa wież. Na przełomie maja i czerwca 1993 roku ojciec postanowił zabrać mnie
do swojego „kraju dzieciństwa”. Była to trzytygodniowa wyprawa na Ziemię Wileńską
z okazji Wileńskiej Wiosny Poezji. Odwiedziliśmy historyczne miejscowości takie
jak Rukojnia, Niemenczyn, Miedniki Królewskie, Troki, Grzegorzewo, a także piękne
okolice samego Wilna: Ostrą Bramę, cmentarz na Rossie, Antokol, Górę Trzech Krzyży,
Wzgórze Gedymina. W czasie Wileńskiej Wiosny Poezji spotkaliśmy ciekawych ludzi,
nie tylko literatów, ale również historyków, bibliotekarzy, a także osoby, które przeżyły
wojenną pożogę. Były to wzruszające chwile.
Rodzice lubili podróżować. Najczęściej wyjeżdżali do krajów europejskich, ale byli
też w Egipcie i Ziemi Świętej. Po pobycie tam powstał zbiór poezji Całuję tę ziemię.
1 listopada 1988 roku rodzice pojechali na groby polskich oficerów do Katynia. Efektem
tej pielgrzymki jest Tryptyk katyński. Dziady katyńskie rodzice wykonali ponad 50 razy
w różnych salach, kościołach i domach kultury. W życiu ojca były okresy, w których
doceniano jego twórczość oraz działalność. Otrzymywał wtedy medale i odznaczenia.
W latach 1983–1986 rodzice uczęszczali na Szczecińską Wszechnicę Wiedzy Religijnej. Bardzo lubili pogłębiać swoją wiedzę i wiarę. Po zdaniu 32 egzaminów byli
dobrze przygotowani do działalności w tej sferze. Mama pracowała już w szczecińskim
Wyższym Seminarium Duchownym, a ojciec miał wykłady na temat Pisma Świętego.
Napisał wiele artykułów na ten temat w cyklu Jak czytać Biblię. Wydał też cztery tomiki
komentarzy do tej trudnej księgi wiary.
Ojciec miał bardzo szeroką gamę zainteresowań, ale był przede wszystkim literatem.
Wydał ponad 40 pozycji książkowych o różnej tematyce. Pisał poezję i prozę. Miał liczne
spotkania, promocje i wykłady w różnych instytucjach, między innymi w Książnicy Pomorskiej. Odbył ponad 2 tys. spotkań z różnych dziedzin wiedzy – socjologii, psychologii
pracy oraz literatury polskiej i światowej. Każda promocja jego książki urozmaicona była
wierszami o sponsorach z przerywnikami muzycznymi wykonywanymi przez młodzież,
która też czytała wybrane przez siebie fragmenty jego twórczości. Ostatni wykład miał
miejsce w czwartą niedzielę stycznia 2012 roku na spotkaniu Akcji Katolickiej przy
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parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie na temat Jezus Chrystus krzew winny. Prelekcję wygłosił na stojąco z pamięci, czasami tylko zaglądając do notatek. Ojciec udzielał
również licznych wywiadów Polskiemu Radiu Szczecin i Telewizji Polskiej Szczecin.
Jakby tego było mało, na swoje 80 urodziny sprawił sobie prezent w postaci obronienia
doktoratu. Do pracy materiały zbierał 12 lat. Obronił ją celująco. Obszerne fragmenty
doktoratu zostały wydane w postaci książki.
Ojciec miał bardzo bogate życie zarówno literackie, jak i podróżnicze. Po zachorowaniu mamy, zrezygnował z angażowania się w jakiekolwiek przedsięwzięcia. Zajął się
towarzyszeniem ukochanej żonie. Jej poświęcał najwięcej czasu.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2017 ROKU
Sprawozdanie opracowano na podstawie danych statystycznych przesłanych do
Głównego Urzędu Statystycznego, danych liczbowych zebranych przez Książnicę Pomorską na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sprawozdań
opisowych bibliotek z terenu województwa.
Po raz dziewiąty w Książnicy Pomorskiej rozstrzygnięto Konkurs Biblioteka Roku
na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego. Tytuł BIBLIOTEKA ROKU 2016 uzyskała Filia nr 54 „ProMedia” Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie.
I. Stan i struktura bibliotek publicznych.
Status formalno-prawny bibliotek. Budżet bibliotek
1. Liczba bibliotek, liczba placówek
Liczba bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego na koniec 2017
roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zmianie uległa struktura
sieci i jest następująca:
• 1 biblioteka wojewódzka
• 1 biblioteka powiatowa, której organizatorem jest starostwo powiatowe
• 3 biblioteki w miastach na prawach powiatu
• 8 bibliotek w gminach miejskich
• 55 bibliotek w gminach miejsko-wiejskich (+1)
• 49 bibliotek w gminach wiejskich (-1).
W 114 gminach województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku działało 117
bibliotek publicznych (68 w miastach i 49 we wsiach). Do zmniejszenia liczby bibliotek we wsiach przyczyniła się zmiana administracyjna – gmina wiejska Mielno została
przekształcona w gminę miejsko-wiejską.
Wszystkie gminy województwa zachodniopomorskiego prowadzą biblioteki publiczne.
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Liczba placówek bibliotecznych (biblioteki i filie)
Lokalizacja

Rok
2016

2017

Ogółem

362

363 (+1)

Miasto

136

137 (+1)

Wieś

226

226

Ubyła biblioteka gminy wiejskiej (Mielno) – tym samym zwiększyła się liczba placówek
w gminach miejsko-wiejskich. Przybyła filia wiejska w Zarańsku (Drawsko Pomorskie).
Liczba filii bibliotecznych
Lokalizacja
Ogółem
Miasto
Wieś

Rok
2016
245
69
176

2017
246 (+1)
69
177 (+1)

Zwiększenie liczby filii we wsiach wiąże się z powołaniem przez bibliotekę w Drawsku
Pomorskim w 2017 roku filii wiejskiej zlokalizowanej w Zarańsku.
W województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 49 oddziałów i 5 filii dla
dzieci. Nie uległa zmianie liczba oddziałów we wsiach i wynosi 8. Pozostałe oddziały
i wszystkie filie zlokalizowane są w miastach.
Liczba punktów bibliotecznych
Lokalizacja
Ogółem
Miasto
Wieś

Rok
2016
120
17
103

2017
110 (-10)
16 (-1)
94 (-9)

Biblioteki podawały różne przyczyny likwidacji punktów bibliotecznych. Większość
punktów zlikwidowała biblioteka w Gryfinie (7, w tym 6 na wsi) w związku ze zmianą
prawa dotyczącego umów zleceń, na podstawie których wypłacano wynagrodzenie za
prowadzenie punktu. Powstały też 3 punkty biblioteczne – w Szpitalu Uzdrowiskowym
Mieszko w Kamieniu Pomorskim (miasto) i 2 we wsiach (gminy Biały Bór i Rewal).
2. Status formalno-prawny bibliotek
W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 12 bibliotek, które nie są instytucjami kultury, zlokalizowanych w 11 gminach.
W 2017 roku nie utworzono żadnej biblioteki (lub biblioteki wchodzącej w skład
ośrodka kultury) o statusie instytucji kultury.
Według statystyk GUS w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 8 bibliotek (16 placówek) działających w strukturach innych instytucji. Biblioteki te nie są
instytucjami kultury i w 2017 roku działały w strukturach urzędów.
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Powyższe biblioteki są zlokalizowane w następujących miejscowościach:
• Dygowo (powiat kołobrzeski, biblioteka gminy wiejskiej + 2 filie)
• Gościno (powiat kołobrzeski, biblioteka gminy miejsko-wiejskiej + 1 filia)
• Rymań (powiat kołobrzeski, biblioteka gminy wiejskiej)
• Siemyśl (powiat kołobrzeski, biblioteka gminy wiejskiej + 3 filie)
• Nowe Warpno (powiat policki, biblioteka gminy miejsko-wiejskiej)
• Brzeżno (powiat świdwiński, biblioteka gminy wiejskiej + 1 filia)
• Rąbino (powiat świdwiński, biblioteka gminy wiejskiej + 1 filia)
• Sławoborze (powiat świdwiński, biblioteka gminy wiejskiej).
Książnica Pomorska nadal prowadzi korespondencję oraz rozmowy na miejscu z organizatorami bibliotek zlokalizowanych w powyższych gminach związane z uregulowaniem
ich statusu formalno-prawnego. Głównym tłumaczeniem organizatorów dotyczącym
braku odpowiednich regulacji (niepodejmowania kroków w celu utworzenia instytucji
kultury) są niewystarczające środki finansowe.
Bibliotece w gminie Nowe Warpno w 2011 roku nadano nowy statut oraz wpisano ją
do Rejestru Instytucji Kultury. Niestety nie podjęto dalszych działań umożliwiających
funkcjonowanie biblioteki jako samodzielnej instytucji kultury (nie powołano dyrektora,
placówka nie otrzymuje dotacji poprzez uchwałę rady miasta, nie posiada samodzielności prawnej).
Ponadto:
1. Gmina wiejska Rewal (powiat gryficki) posiada dwie równorzędne biblioteki publiczno-szkolne niebędące instytucjami kultury (w Niechorzu
i Rewalu).
2. Biblioteka w Bielicach (powiat pyrzycki) nie jest instytucją kultury, nie
połączono jej z żadną instytucją, a jej status formalno-prawny jest niejasny.
W opinii urzędu funkcjonuje jako instytucja kultury. Książnicy Pomorskiej
jednak nie udostępniono dokumentacji, która wskazywałaby, że biblioteka
funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Biblioteka w Warnicach (powiat pyrzycki) do 31 grudnia 2017 roku nie funkcjonowała jako instytucja kultury, nie była połączona z żadną instytucją, a jej
status formalno-prawny był niejasny. W listopadzie 2017 roku gmina Warnice
podjęła uchwałę o przekształceniu biblioteki w instytucję kultury, mającą
zacząć swoją działalność 1 stycznia 2018 roku.
W 2017 roku w województwie zachodniopomorskim działały 62 (+1) placówki biblioteczne (biblioteki i filie) w strukturach ośrodków kultury (utworzono filię biblioteki
w Drawsku Pomorskim zlokalizowaną w Zarańsku).
W województwie funkcjonuje 8 (-1) placówek publiczno-szkolnych, w tym 2 biblioteki (w Rewalu i Niechorzu) oraz 6 filii. Filia biblioteki w Przelewicach (w Jesionowie)
została przekształcona z filii publiczno-szkolnej w publiczną.
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3. Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (w zakresie możliwości łączenia bibliotek
z innymi instytucjami kultury) na organizację bibliotek
W 2017 roku samorząd Radowa Małego podjął działania mające na celu połączenie
biblioteki z domem kultury.
Ze sprawozdania opisowego wynika, że w najbliższym czasie również samorząd
gminy Stara Dąbrowa planuje podjąć działania mające na celu połączenie biblioteki
z ośrodkiem kultury.
W ciągu kilku lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Książnica Pomorska wydała cztery opinie pozytywne
w sprawie połączenia bibliotek z ośrodkami kultury, w gminach: Sianów, Dobra (powiat
policki), Świeszyno, Radowo Małe.
Biblioteka wojewódzka podtrzymuje ocenę dotyczącą wpływu nowelizacji ustawy
na organizację trzech bibliotek w województwie zachodniopomorskim.
W przypadku Sianowa biblioteka zyskała nowy lokal i lepsze finansowanie, dobrze dobrano też kadrę bibliotekarzy. W wyniku połączenia z Centrum Kultury stała
się wzorcową biblioteką. W drugim przypadku (gmina Dobra) nie nastąpiły żadne
zmiany. Z kolei w przypadku Świeszyna połączenie przyczyniło się do zwolnienia
dotychczasowego dyrektora/bibliotekarza i zatrudniania w kolejnych latach na jego
miejsce osób mniej kompetentnych oraz do ograniczenia zatrudnienia na stanowiskach
bibliotekarskich.
W gminie Radowo Małe biblioteka połączona z ośrodkiem kultury rozpoczęła działalność 1 stycznia 2018 roku.
Nowelizacja pozwoliła na utworzenie instytucji kultury w miejscowościach, w których
do tej pory nie realizowano przepisów ustawy o bibliotekach. Ośrodki kultury, w skład
których weszły biblioteki, utworzono w czterech miejscowościach województwa zachodniopomorskiego: Boleszkowicach, Ińsku, Krzęcinie, Przybiernowie. W przypadku
Krzęcina, Przybiernowa i Ińska powstanie instytucji kultury, w skład której weszła
biblioteka, nie przyczyniło się do pozytywnych zmian – biblioteki są finansowane na
tym samym bądź nawet niższym poziomie niż przed włączeniem do instytucji kultury.
W przypadku Boleszkowic zauważa się powolne pozytywne zmiany.
Biblioteki w powyższych miejscowościach borykają się z częstymi zmianami osób
zarządzających ośrodkami kultury, co nie wpływa korzystnie na ich pracę i wprowadzanie
zaplanowanych zmian.
4. Budżet bibliotek
W 2017 roku znacząco wzrosły środki od organizatorów przeznaczone na działalność bibliotek województwa zachodniopomorskiego. Było to o prawie 2 mln złotych
więcej w stosunku do 2016 roku. W 2017 roku organizatorzy zwiększyli budżety prawie
wszystkich bibliotek. Największe środki otrzymały duże biblioteki miejskie i powiatowe
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(więcej o od 30 tys. do 200 tys. zł). Wystąpiły jednak też przypadki zmniejszenia budżetu
bibliotek, czasami nawet o 50 tys. zł.
Budżet bibliotek od organizatora
w zł
62 343 054

Środki pozyskane od podmiotów publicznych w zł
ogółem
w tym MKiDN
2 390 657
1 337 829

Środki pozyskane od podmiotów publicznych zmniejszyły się ogółem o 359 tys. zł
(w 2017 roku, pierwszy raz od 2009 roku, nie pozyskano środków finansowych w ramach
programu Infrastruktura bibliotek).
II. Zbiory bibliotek
1. Wpływy materiałów bibliotecznych
Rodzaj zbiorów
Książki
Zbiory nieelektroniczne
Czasopisma oprawne

Liczba wpływów
2016
222 734 wol.
22 115 jedn.
5517 wol.

2017
215 061 wol. (- 7673)
19 563 jedn. (- 2552)
5602 wol. (+ 85)

W 2017 roku w zachodniopomorskich bibliotekach zinwentaryzowano o prawie 8 tys.
książek mniej niż w roku poprzednim. Wpłynęło na to kilka czynników, między innymi
mniejszy o około 2,5 tys. wol. zakup, prace wewnętrzne w bibliotekach związane z selekcją, ubytkowaniem i opracowaniem retrospektywnym zbiorów. Część książek, które
nie były zakupione, a wpłynęły do bibliotek na przykład z darów, zostanie zinwentaryzowana w 2018 roku.
2. Stan księgozbiorów
Rodzaj księgozbioru
Ogółem
Książki
Czasopisma oprawne

Liczba woluminów
2016
6 452 904
6 173 270
279 634

2017
6 378 477 (- 74 427)
6 094 941 (- 78 329)
283 536 (+ 3902)

Główną przyczyną zmniejszenia liczby książek były bieżące selekcje pozycji nieaktualnych i nieczytanych, przeprowadzane w prawie wszystkich bibliotekach.
Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów, udziałowi w Programie Wieloletnim
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz możliwości korzystania przez użytkowników z internetu biblioteki baczniej przyglądają się swojej ofercie dla czytelników.
Usuwają przestarzałe lub dublujące się pozycje z księgozbiorów podręcznych i nieczytane książki z wypożyczalni. Sprzyja to pozyskiwaniu przestrzeni dla czytelników, na
przykład na rekreacyjne kąciki z miejscami siedzącymi.
W 2017 roku 20 bibliotek nie usunęło ani jednej pozycji z księgozbioru. Wśród nich
są 4 biblioteki z nowym księgozbiorem (utworzone nowe biblioteki) lub takie, w których
przeprowadzono gruntowną selekcję w latach ubiegłych.
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W 2017 roku na 100 mieszkańców województwa przypadały 364 (-14) woluminy
książek.
3. Zakup książek
Biblioteki publiczne dokonywały zakupu książek ze środków finansowych organizatora (66,1% całości środków wydatkowanych na zakup), ze środków MKiDN (32,8%)
oraz z innych źródeł, najczęściej ze środków finansowych starostwa powiatowego (1,1%).
Liczba zakupionych książek w wol.

Środki na zakup w zł

ogółem

z dotacji
organizatora

z dotacji
MKiDN

ogółem

z dotacji
organizatora

z dotacji
MKiDN

144 700

94 887

47 413

3 275 645

2 166 270

1 075 452

Najniższe środki na zakup książek otrzymały biblioteki niebędące instytucjami kultury –
w Rąbinie (zakupiono 38 wol.), Warnicach (88 wol.) i Bielicach (96 wol.). Znalazły się
one też wśród placówek z najniższym w województwie wskaźnikiem zakupu nowości
książkowych na 100 mieszkańców. Ich pełna lista obejmuje biblioteki w: Rąbinie (1),
Szczecinie (KP, 2), Bielicach (3), Warnicach (3), Dolicach (3), Wałczu (PBP, 3).
Do 19 filii bibliotecznych nie zakupiono w 2017 roku ani jednej książki, między
innymi w Wolinie (5 filii), Człopie (3), Barwicach (2). W 8 bibliotekach nie zakupiono
książek w pojedynczych filiach.
W 2017 roku wskaźnik zakupu książek w województwie spadł o jeden punkt
w stosunku do 2016 roku i wyniósł 8 wol. na 100 mieszkańców, co może wynikać ze
zwiększonego zakupu e-booków i większych środków finansowych wydatkowanych na
prenumeratę czasopism.
Najwyższy wskaźnik zakupu nowości uzyskały biblioteki w Mielnie (29 wol.),
Świerznie (28 wol.), Baniach (24 wol.), gminie Darłowo (23 wol.), Międzyzdrojach
(23 wol.), Biesiekierzu (21 wol.), Dziwnowie (21 wol.) i Ustroniu Morskim (20 wol.).
Na 85 bibliotek, które odpowiedziały na pytanie w sprawie oceny wysokości wkładu
finansowego samorządów w zakup książek, 50 bibliotek utrzymuje, że środki te są na
zadowalającym poziomie, a 35 uważa, że są za niskie.
W 2017 roku z programu MKiDN Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 105
bibliotek województwa zachodniopomorskiego otrzymało 1 096 260 zł (wydatkowano
1 092 237 zł).
4. Księgozbiór ubytkowany
Rodzaj księgozbioru
Ogółem
Książki
Czasopisma oprawne
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Liczba ubytków w wol.
2016
421 381
420 725
656

2017
295 090
293 390
1700
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W 2016 roku likwidacji uległo kilka filii bibliotecznych, w związku z tym w roku
tym biblioteki wykazały znacznie więcej ubytków niż w 2017 roku.
Na dosyć dużą liczbę ubytków czasopism oprawnych wpływ miała duża selekcja
czasopism dokonana w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej (placówka ubytkowała znajdujące się w złym stanie technicznym czasopisma otrzymane od miejscowego oddziału
Biblioteki Pedagogicznej) oraz selekcja nieaktualnych tytułów czasopism zagranicznych
znajdujących się w Książnicy Pomorskiej.
5. Zakup i prenumerata czasopism
W 2017 roku biblioteki województwa zachodniopomorskiego wydały 454,8 tys.
zł (+15,7 tys. zł) na prenumeratę czasopism. Był to pierwszy od wielu lat rok, kiedy
biblioteki wydatkowały większe środki na zakup i prenumeratę czasopism niż w roku
poprzednim. Pomimo dofinansowania Biblioteki Narodowej na zakup czasopism o tematyce kulturalnej, żadna z placówek nie zdecydowała się na ich kupno z dotacji MKiDN.
Niewiele też decydowało się na zakup zbiorów specjalnych. Dotacja wydatkowana była
głównie na zakup książek w formie tradycyjnej.
Biblioteki dysponowały 12 192 (+142) tytułami czasopism pochodzącymi z prenumeraty (2453 tytuły), egzemplarza obowiązkowego Książnicy Pomorskiej (znaczący
wzrost) oraz z darów i wymiany.
Jak w latach poprzednich największą liczbę tytułów odnotowano w Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie,
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu oraz w bibliotekach w Choszcznie, Dębnie,
Gryfinie, Nowogardzie i Świnoujściu. Stosunkowo dużą liczbę tytułów prenumerują też
biblioteki w Będzinie, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Łobzie, Manowie, Polanowie,
Sianowie i Stargardzie.
W 2017 roku w 22 (-3) gminach województwa zachodniopomorskiego biblioteki nie
prenumerowały czasopism (Barlinek, Bierzwnik, Dobra w powiecie polickim, Dolice,
Ińsko, Kobylanka, Krzęcin, Lipiany, Marianowo, Mieszkowice, Nowe Warpno, Ostrowice, Przybiernów, Radowo Małe, Rąbino, Rewal, Rymań, Świdwin, Świerzno, Tychowo,
Warnice, Wierzchowo). Jako przyczynę braku prenumeraty biblioteki podawały brak
środków finansowych oraz brak zainteresowania ze strony czytelników.
Spośród wyżej wymienionych biblioteki w Barlinku, Dobrej, Ińsku, Kobylance, Marianowie, Przybiernowie, Radowie Małym, Rąbinie, Rewalu, Rymaniu, Świerznie oraz
w gminie Świdwin nie udostępniały żadnej prasy, nawet pochodzącej z darów.
6. Inne zbiory nieelektroniczne
W ciągu 2017 roku do bibliotek województwa zachodniopomorskiego wpłynęły 19
563 jedn. zbiorów nieelektronicznych (z tego zakupiono 5174 jedn. o wartości 145 117 zł).
Z dotacji MKiDN przeznaczono 16 860 zł na zakup zbiorów nieelektronicznych, głównie
audiobooków. Na koniec 2017 roku ogółem zbiory nieelektroniczne liczyły 392 323 jedn.
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(w tym 225 431 jedn. materiałów audiowizualnych i 83 179 audiobooków). W Książnicy
Pomorskiej nadal przeprowadzana jest duża selekcja kaset „książki mówionej”.
Rodzaj zbiorów
nieelektronicznych
Ogółem
w tym audiowizualne
w tym audiobooki

Liczba wpływów w jedn.
2016

2017

ogółem
22 115
19 714

w tym zakup
5641
5519

ogółem
19 563
6878

w tym zakup
5 174
4937

17 107

4136

4533

3818

Spośród 19 563 jedn. zbiorów nieelektronicznych, które wpłynęły do zachodniopomorskich bibliotek, 13 354 jedn. zostały zinwentaryzowane w Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie. Były to głównie materiały, które wpłynęły do biblioteki w ramach egzemplarza obowiązkowego.
Rodzaj ubytkowanych zbiorów
nieelektronicznych
Ogółem
w tym audiowizualne
w tym audiobooki

Liczba ubytków w jedn.
2016
24 175
23 297
949

2017
11 266
9611
332

Wydatki na zbiory biblioteczne

III. Użytkownicy bibliotek
Liczba użytkowników bibliotek znacząco przewyższa liczbę czytelników (tj. osób
aktywnie wypożyczających). W 2017 roku z usług bibliotek publicznych województwa
zachodniopomorskiego skorzystało 245 300 użytkowników (+14 633 w stosunku do
liczby czytelników). W grupie tej znalazły się między innymi osoby korzystające wyłącznie z e-usług. Przykładem może być Książnica Pomorska, w której różnica wynosi
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ponad 5000 osób. Jednakże zarówno liczba użytkowników, jak i liczba czytelników
spadły w stosunku do 2016 roku (odpowiednio o 5845 i 3633 osób). Znaczący wzrost
liczby czytelników odnotowano tylko wśród osób powyżej 60 roku życia.
Grupa wiekowa
ogółem
do 5 lat
od 6 do 12 lat
od 13 do 15 lat
od 16 do 19 lat
od 20 do 24 lat
od 25 do 44 lat
od 45 do 60 lat
powyżej 60 lat

Liczba czytelników
2016
234 300
5 163
35 827
16 710
19 260
21 949
63 060
38 635
33 696

2017
230 667
4 714
34 841
15 489
17 794
19 711
62 758
38 873
36 487

Czytelnicy

Czytelnicy według zajęcia
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Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 13 (-1 w stosunku do 2016 roku).
Miejscowości z najwyższym wskaźnikiem czytelników na 100 mieszkańców (poza
Sianowem razem z czytelnikami sezonowymi): Mielno – 47, Międzyzdroje – 33, Dziwnów – 28, Ustronie Morskie – 28, Sianów – 26.
Miejscowości i gminy z najniższym wskaźnikiem czytelników na 100 mieszkańców:
Ińsko – 3, gmina Sławno – 3, Brojce – 4, Człopa – 4, Czaplinek – 4, Postomino – 4,
Cedynia – 5, Dygowo – 5, Przybiernów – 5, Rąbino – 5, gmina Wałcz – 5.
IV. Udostępnianie zbiorów
Biblioteki województwa zachodniopomorskiego odnotowały spadek wypożyczeń
i udostępnień książek oraz czasopism na miejscu. Nieznacznie wzrosła liczba wypożyczeń innych zbiorów nieelektronicznych.
Statystyczny czytelnik w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku, podobnie
jak w 2016, wypożyczył 17 książek.
Wypożyczenia

Rok

Liczba wypożyczonych zbiorów
(książki, czasopisma, zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym)
Wypożyczenia zbiorów na 100 mieszkańców w województwie
Liczba wypożyczonych książek w woluminach

2016

2017

4 245 400

4 141 100

248

235

3 991 100

3 882 500

Wypożyczenia książek na 100 mieszkańców w województwie

233 600

220 500

Wypożyczenia czasopism (oprawnych i nieoprawnych)

126 500

123 800

Wypożyczenia zbiorów specjalnych

127 100

134 500

Rodzaj zbiorów udostępnianych
na miejscu

Liczba jednostek

% ogółu

2016

2017

Książki

752 300

648 100

48,1

Czasopisma (oprawne i nieoprawne)

697 700

674 100

50

Zbiory specjalne

26 800

25 300

1,8

Dokumenty elektroniczne

1500

1300

0,1

1 478 300

1 348 800

100

Ogółem

50

Liczba udostępnień (w tys.)
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Z roku na rok przybywa w bibliotekach e-usług i czytelników korzystających wyłącznie z tego rodzaju oferty, wzrasta również udostępnianie książek i czasopism w wersji
elektronicznej. W kolejnych latach wskazanym będzie sumowanie liczby tradycyjnych
usług biblioteki z wykorzystaniem e-usług. Dopiero połączone wartości będą dawały
realny obraz czytelnictwa. Pomimo że zbierane przez GUS dane obejmują statystykę
e-usług, między innymi wypożyczenia i korzystanie na miejscu z książek elektronicznych (dział 7 arkusza K-03), to nie są one brane pod uwagę na przykład we wskaźnikach
liczby udostępnień czy wskaźnikach liczby czytelników.
Z danych statystycznych wynika, że korzystający z licencjonowanych materiałów
elektronicznych (e-booków, baz danych, dokumentów elektronicznych) dokonali 65 000
połączeń w celu pobrania dokumentów oraz przeczytali 7 334 536 stron. Byli to głównie
użytkownicy zapisani do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Książnicy Pomorskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie
oraz bibliotek powiatu koszalińskiego (w Będzinie, Biesiekierzu, Bobolicach, Manowie,
Mielnie, Polanowie, Sianowie, Świeszynie).
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Największą liczbę wypożyczeń międzybibliotecznych zanotowały biblioteki w Szczecinie, Koszalinie, Gryfinie i Dębnie.
Z Książnicy Pomorskiej do innych bibliotek wypożyczono 1094 jedn. zbiorów oraz
wysłano 216 kopii materiałów oryginalnych. Z innych bibliotek sprowadzono 136 jedn.,
w tym z zagranicy 9. Sprowadzono również 31 kopii materiałów oryginalnych.
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w 2017 roku z Wypożyczalni Międzybibliotecznej skorzystało 70 osób i instytucji. Złożono 124 rewersy, z czego 113 zrealizowano
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ze zbiorów własnych oraz innych bibliotek. Najbardziej aktywne były biblioteki w Bobolicach, Kołobrzegu, Trzebiatowie i Złocieńcu. Wśród bibliotek, z którymi najczęściej
współpracowano, należy wymienić Książnicę Pomorską, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Jagiellońską oraz Bibliotekę Śląską.
Znaczącą liczbę wypożyczeń międzybibliotecznych wykazały również biblioteki
w Domasławicach, Lipianach, Płotach, Stargardzie i Trzebiatowie. Większość placówek
w województwie odnotowała kilka w ciągu roku lub brak wypożyczeń międzybibliotecznych.
V. Działalność informacyjna bibliotek. Informacja o regionie
Liczba informacji udzielonych w bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego (w tym odpowiedzi na zapytania internetowe) utrzymuje się na poziomie
z ubiegłego roku i wynosi 1 625 243, w tym 376 307 informacji bibliograficznych.
Najczęściej podejmowane przez biblioteki działania informacyjne to:
• Instruktaż indywidualny związany z wyszukiwaniem zbiorów.
• Lekcje biblioteczne i tematyczne – najpopularniejsza forma współpracy bibliotek
ze szkołami. Placówki organizowały lekcje przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla młodzieży gimnazjalnej, rzadziej szkół
średnich.
• Zestawienia bibliograficzne i kwerendy. Zapotrzebowanie na takie usługi nie jest
duże. Nowoczesne systemy biblioteczne posiadają proste w obsłudze narzędzia,
pozwalające na samodzielne generowanie różnego typu zestawień. Czytelnicy
biegle wyszukujący informacje w elektronicznych katalogach bibliotecznych
coraz częściej korzystają z tych funkcji.
• Informacje oraz instruktaż związany z dostępem do zbiorów elektronicznych.
• Informacje o działalności bibliotek na stronach internetowych.
• Informacje o zbiorach poprzez katalogi. Wyłącznie tradycyjne katalogi kartkowe prowadzą jeszcze biblioteki zlokalizowane w niewielkich miejscowościach.
Część placówek prowadzi je równolegle z katalogami komputerowymi (między
innymi w Barwicach, Bornem Sulinowie, Dziwnowie, Wałczu (PBP)), zwłaszcza
do momentu komputerowego opracowania całego księgozbioru. Część bibliotek
posiada tradycyjne katalogi kartkowe, ale już ich nie prowadzi dla nowości wydawniczych (na przykład w Ostrowicach i Trzcińsku Zdroju). Niektóre biblioteki
gmin miejsko-wiejskich (na przykład w Choszcznie) w głównych siedzibach
prowadzą wyłącznie katalogi elektroniczne, a w filiach wiejskich tylko katalogi
kartkowe.
Większość bibliotek prowadzi katalogi kartkowe, gdyż nie cały księgozbiór jest
wprowadzony do katalogu komputerowego. Biblioteka Publiczna w Krzęcinie zaprzestała
uzupełniać katalog kartkowy, pomimo że w katalogu komputerowym posiada jedynie
około 5% swojego księgozbioru.
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W województwie zachodniopomorskim żadnych katalogów dla swoich zbiorów nie
prowadzą biblioteki w Nowym Warpnie i Rewalu.
Biblioteki dbają o atrakcyjność księgozbioru podręcznego pełniącego funkcję
informacyjną, jednak zainteresowanie księgozbiorem prezencyjnym spada, między
innymi z powodu nieograniczonego dostępu do internetu. Niektóre z placówek podjęły
decyzję o przesunięciu znacznej części księgozbioru prezencyjnego do wypożyczalni,
zostawiając do korzystania na miejscu jedynie encyklopedie, słowniki i leksykony. Ze
sprawozdań wynika też, że wypożyczanie bardziej odpowiada czytelnikom, a książki
oferowane w ten sposób cieszą się znacznie większym zainteresowaniem, niż gdy są
dostępne tylko na miejscu w czytelni.
Istotną działalnością bibliotek publicznych jest gromadzenie materiałów dotyczących
regionu i udzielanie informacji o regionie.
Biblioteki udostępniają mapy, przewodniki, lokalne dokumenty życia społecznego.
Prowadzą kroniki miejscowości, w których funkcjonują, zamieszczają skany dokumentów
samorządowych na swoich stronach, organizują spotkania z regionalistami i lokalnymi
twórcami. Niektóre z placówek współredagują i digitalizują lokalne czasopisma. Biblioteki gromadzą też widokówki, płyty DVD z materiałami dokumentującymi ważne
wydarzenia odbywające się na terenie gminy, fotografie, wspomnienia mieszkańców.
W większości placówek zbiory regionalne ograniczają się jednak do książek i czasopism.
Regionalnych dokumentów życia społecznego nadal nie gromadzą biblioteki powiatowe w Szczecinku i Wałczu.
Bogatym źródłem wiedzy o regionie jest internetowa Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl tworzona przez Książnicę Pomorską we współpracy z portalem
sedina.pl i bibliotekami powiatowymi. Encyklopedia zawiera internetowy zbiór haseł
opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia związane z województwem zachodniopomorskim.
Źródłem informacji dla osób poszukujących literatury na temat Pomorza Zachodniego jest też tworzona przez Książnicę Pomorską i Koszalińską Bibliotekę Publiczną
Elektroniczna Baza Bibliografia Pomorza Zachodniego.
Działalność związaną z informacją o regionie w szerszym zakresie prowadziły między innymi biblioteki w Biesiekierzu, Kołobrzegu, Koszalinie, Policach i Stargardzie.
Przykłady działalności informacyjnej bibliotek popularyzującej region w wybranych placówkach
Bogatą działalność w zakresie działalności informacyjnej popularyzującej region
prowadziła Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie. Oprócz gromadzenia materiałów
związanych z regionem, organizowała spotkania ze znanymi mieszkańcami Choszczna
i jego okolic oraz z dawnymi mieszkańcami miasta. W 2017 roku w choszczeńskiej
bibliotece i jej filii miejskiej zorganizowano 30 różnych wydarzeń związanych z regionem (spotkania autorskie, warsztaty, wystawy, promocje książek, wykłady, konkurs).
Wszystkie wydarzenia nagrywała i emitowała E-CHO Telewizja Choszczno oraz telewizja
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Vectra. Materiały zamieszczane były też w serwisie YouTube. Biblioteka zarchiwizowała
je na płytach CD.
W 2017 roku przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno powstało koło
Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. W ramach jego działalności
uczniowie gimnazjum przeprowadzili wywiady z dębnianami – byłymi Kresowiakami.
W bibliotece odbywały się też cykliczne spotkania z dawnymi, przedwojennymi mieszkańcami miasta. W 2017 roku z inicjatywy biblioteki rozpoczęto cykliczne spotkania
regionalistów. Ponadto placówka prowadzi Punkt Informacji Turystycznej.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim w 2017 roku
uruchomiła Dział Regionalny, który oprócz zgromadzonego księgozbioru tematycznego, organizuje wystawy tematyczne przygotowywane przez lokalnego pasjonata
historii. Prezentowane są na nich pamiątki historyczne (między innymi przedmioty
codziennego użytku, eksponaty archeologiczne, dokumenty życia społecznego, stroje,
ceramika, meble). Dodatkowo ich kustosz prowadzi lekcje historyczne oraz warsztaty
historyczno-regionalne.
Biblioteka Publiczna w Mirosławcu wydała trzeci tom dziejów miasta obejmujący
lata1945–1980. Wydanie książki poprzedzono akcją zbierania fotografii, pamiątek i dokumentów związanych z tym okresem. Odbyło się kilka spotkań ze stowarzyszeniami seniorów
oraz indywidualnymi osobami. Zainteresowanie ze strony mieszkańców było bardzo duże.
Wszystkie dokumenty zostały skopiowane i zarchiwizowane w bibliotece. Autor książki
pozyskał w ten sposób ogromny materiał. Placówka zorganizowała szereg spotkań z twórcą
mirosławieckiej trylogii dla młodzieży gimnazjalnej oraz mieszkańców miasta.
Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy przygotowała dla uczniów lekcję historii
o czasach wojennych, w której uczestniczył mieszkaniec gminy pamiętający wydarzenia
z tamtego okresu. W placówce przygotowano też dwa spotkania z autorami opracowań
legend o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim promujące wiedzę o regionie.
Do najważniejszych działań podjętych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie dla mieszkańców zainteresowanych historią miasta i dziejami Pomorza Zachodniego
należały:
• Cykl comiesięcznych spotkań Tożsamość i Historia – szczecińskie wtorki organizowano wspólnie z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”. Prowadzone
dyskusje, na które zapraszano historyków, badaczy, lokalnych pisarzy, regionalistów, były poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez
pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Szczecińskiego.
• Prelekcje i wykłady dotyczące historii, geografii oraz atrakcji turystycznych
Szczecina i regionu organizowane wspólnie z Fundacją Ścieżkami Pomorza.
• Regionalne spotkania autorskie i promocje książek autorów związanych ze Szczecinem oraz piszących o nim.
54

•

S

SPRAWOZDANIA

Spotkania z filmami braci Kulik – cykl comiesięcznych spotkań organizowanych
wspólnie z Fundacją Ścieżkami Pomorza. Seansom każdorazowo towarzyszyła
dyskusja z twórcami i zaproszonymi gośćmi. Filmy dokumentalne dotyczyły osób
i miejsc związanych z regionem, zarówno przed, jak i po drugiej wojnie światowej.
Działalności informacyjnej i popularyzatorskiej związanej z regionem nie prowadziła
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie i Gminna Biblioteka Publiczna
w Świdwinie.
O działaniach podejmowanych przez biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego biblioteka wojewódzka informuje w „Bibliotekarzu Zachodniopomorskim”
(w kronice wydarzeń prowadzonej wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną).
VI. Działalność kulturalna i edukacyjna bibliotek
W 2017 roku w województwie zachodniopomorskim w bibliotekach publicznych
zorganizowano ogółem 13 371 imprez dla 283 836 użytkowników.
W poniższym zestawieniu wymieniono działania organizowane przez większość
bibliotek publicznych na rzecz środowisk lokalnych. Należały do nich:
• spotkania autorskie;
• zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji;
• cykliczne spotkania zabawowo-czytelnicze dla najmłodszych;
• ogólnopolskie akcje – Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego,
Cała Polska czyta dzieciom;
• spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książek (działalność opisana w rozdziale XIII, punkcie 4);
• imprezy towarzyszące obchodom Tygodnia Bibliotek (w tym akcja Odjazdowy
bibliotekarz);
• Tydzień z Internetem;
• imprezy pod hasłem Noc w bibliotece;
• konkursy literackie, ortograficzne i plastyczne (o zasięgu powiatowym i gminnym);
• akcje wymiany książek między osobami prywatnymi, na przykład pod hasłem
Podziel się książką, Bookcrossing;
• różne formy zajęć dla seniorów (spotkania tematyczne, integracyjne, kursy
komputerowe);
• pomoc w odrabianiu lekcji;
• obchody świąt narodowych i lokalnych;
• imprezy kultywujące tradycje świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
• obchody Dnia Pluszowego Misia, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Andrzejki, Mikołajki.
Powodzeniem cieszyła się akcja Poczekalnia-Poczytalnia. Czekając czytajmy!, do
której włączyły się biblioteki w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Postominie i Tychowie. W ramach przedsięwzięcia organizowano punkty z książkami w poczekalniach (na
przykład w szpitalach, przychodniach, zakładach fryzjerskich, firmach przewozowych).
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W wybranych punktach przygotowano specjalnie oznaczone skrzynki z ciekawymi lekturami, aby można było czas spędzony na oczekiwaniu wypełnić czytaniem. Akcja powstała
z inicjatywy Zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Kilka bibliotek dzięki uczestnictwu w akcji Przerwa na wspólne czytanie, zorganizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka, otrzymało książki przeznaczone dla dzieci
i młodzieży. W przedsięwzięciu wspierającym ideę wspólnego czytania udział wzięły
biblioteki w Bobolicach, Choszcznie, Dobrej (powiat policki), Gwdzie Wielkiej, Kobylance, Szczecinku, Postominie, Przelewicach, Siemyślu i Szczecinku.
Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacją
Humanity in Action Polska biblioteki w Chociwlu, Choszcznie, Dolicach i Szczecinie
(MBP) zorganizowały spotkania dla dzieci i młodzieży poświęcone zagadnieniom szeroko
pojętej kultury żydowskiej. Były one inspirowane interaktywną książeczką O Żydach i Żydówkach, opracowaną przez Fundację Humanity in Action Polska, zachęcającą do poznawania kultury żydowskiej i obalania stereotypu Polaka pełnego uprzedzeń i antysemityzmu.
W Akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile uczestniczyły biblioteki w Biesiekierzu, Dolicach, Kołobrzegu i Tychowie. Wolontariusze rozdawali papierowe żonkile – symbol
pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Przedsięwzięciu
towarzyszyły spotkania i prezentacje.
Działania kulturalne i edukacyjne na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
opisano w rozdziale VII.
Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez poszczególne biblioteki w 2017 roku
W Bibliotece Publicznej w Barwicach, podczas spotkań pracowników bibliotek
z Bornego Sulinowa, Barwic, Domasławic oraz Sianowa, będących partnerami pierwszej
rundy Programu Rozwoju Bibliotek, narodził się pomysł corocznej organizacji spotkań
dla dzieci pod nazwą Gościnna Noc w Bibliotece.
Białogardzka Biblioteka Publiczna:
• cykl lekcji historycznych o regionie prowadzonych w Izbie Tradycji Regionalnej;
• gra fabularna Tajemnica Starego Ratusza z elementami escape roomu (gra łączyła
elementy historii Białogardu z wątkami fantastycznymi);
• Bajkowy pokaz mody w Galerii Hosso.
W Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego
Klubu Kodowania, który powstał w ramach projektu Link do przyszłości. Zaprogramuj
swoją karierę. Placówka pozyskała na dwa miesiące pięć robotów Finch. Uczestnicy
warsztatów uczyli się programowania w języku Scratch.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie:
• spotkanie online z rzecznikiem praw obywatelskich dotyczące szanowania
i respektowania praw człowieka i obywatela oraz roli urzędu Rzecznika Praw
Obywatelskich;
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warsztaty scrapbookingowe Kartka świąteczna – w ramach pomocy dla chorego
dziecka powstały kartki świąteczne sprzedawane w czasie festynu charytatywnego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach:
• akcja Czytanie łączy pokolenia pod hasłem Zakochaj się w książce (po raz drugi,
z Zespołem Szkół w Dolicach);
• II Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych Profilaktyka i my (we współpracy
z Zespołem Szkół w Dolicach);
• cykl zajęć dla dzieci i młodzieży wspólnie z Fundacją Panoptykon, w ramach
Akcji Cyfrowa Wyprawka.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie:
• Dwanaście seansów filmowych dla dorosłych i dzieci dzięki wykupionej licencji
upoważniającej do publicznej projekcji filmów; z uwagi na brak kina w Goleniowie
seanse cieszyły się dużą popularnością.
• Cztery koncerty muzyczne w ramach działalności kulturalnej oraz promocji
Punktu Muzycznego MUZA.
• Cykl spotkań dla uczniów pod nazwą Psie lekcje – we współpracy z goleniowskim
oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wolontariusze z tej organizacji
edukowali młodzież w zakresie problemów związanych z bezdomnością zwierząt, bezinteresowną pomocą i opieką nad czworonogami, w każdych zajęciach
udział brał specjalnie wyszkolony pies. W 2017 roku odbyły się cztery spotkania
z tego cyklu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej wzięła udział w akcji masowego czytania Jak nie czytam, jak czytam. Na trybunie boiska szkolnego wspólnie czytało 120 osób.
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim, dzięki udziałowi w Programie Działaj
Lokalnie X, uzyskała roczną licencję na oprogramowanie umożliwiające tworzenie
własnych gier na smartfony. Dzięki dzieciom i młodzieży uczestniczącej w warsztatach
z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack powstała pierwsza kaliska gra miejska na urządzenia mobilne Kradzież w Bibliotece. Ma ona charakter detektywistyczny i przeznaczona
jest głównie dla dzieci oraz młodzieży.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim:
• Wśród wydarzeń zorganizowanych w ramach Indiańskiej Nocy w Bibliotece
ogromnym powodzeniem cieszył się escape room. Najlepsza drużyna, wydostając
się z zamkniętego pomieszczenia przez 43 minuty, rozwiązała szereg zagadek na
temat Co ty wiesz o swojej bibliotece?.
• Dwa razy w miesiącu odbywały się seanse filmów dla dorosłych oraz bajek dla
dzieci w ramach projektu Kino-Bambino. Pokazy cieszyły się zainteresowaniem,
ponieważ w mieście nie ma kina.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance brała udział w projekcie Fundacji Legalna
Kultura Kultura Na Widoku mającym na celu realizację działań edukacyjnych dotyczących legalnych źródeł kultury.
•
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Koszalińska Biblioteka Publiczna:
• Realizacja piątej edycji Żywej Biblioteki. Projekt w niekonwencjonalny sposób
przybliża ideę praw człowieka. Akcja ma na celu oswajanie z tzw. innością,
zapobieganie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu. Jest realizowany
poprzez otwarte spotkania z osobami, które doświadczyły dyskryminacji lub
obarczone zostały stereotypami. Wydarzenie rozpoczął wykład na temat tolerancji dyskryminacji i jej przejawów adresowany do młodzieży. Projektowi
towarzyszyła wystawa.
• Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam. Uczniowie wraz
z nauczycielami oraz pracownikami instytucji wspólnie czytali swoje ulubione
książki na placu przed siedzibą instytucji. Akcja miała na celu pokazanie, iż mimo
zaobserwowanego spadku czytelnictwa, czytanie nadal jest modne, a książki są
obecne w życiu młodzieży.
• Udostępnienie audiobooka Wesele Stanisława Wyspiańskiego, który w ramach
Narodowego Czytania przez cały dzień był odtwarzany w niektórych autobusach
Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Biblioteka w Policach:
• Happening Literacki szum przy fontannie – akcja głośnego jednoczesnego czytania
fragmentów książek;
• cykl spotkań Akademia Małego Zawodowca – w jego ramach odbywały się spotkania dla dzieci z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Policach, których celem było poznanie niektórych zawodów poprzez literaturę
dla najmłodszych, uczestnictwo w spotkaniach z osobami wykonującymi ciekawą
pracę oraz zajęcia plastyczne.
Biblioteka Publiczna Gminy Sławno:
• w bibliotece w Żukowie oraz w filii we Wrześnicy odbyła się Noc młodych detektywów, której jedną z atrakcji był escape room – Zamknięci w bibliotece;
• w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowano warsztaty czerpania papieru.
Książnica Stargardzka:
• Od kilku lat biblioteka współtworzy audycję radiową Południk Literacki nadawaną raz w tygodniu, w południe, w Radiu Stargard. Bibliotekarze zachęcali
słuchaczy do lektury najnowszych książek, w tym literatury popularnonaukowej
dotyczącej regionu. Na antenie rozmawiano też o działaniach podejmowanych
przez Książnicę Stargardzką.
• Największą atrakcją Nocy w Bibliotece była gra terenowa Rodzinne potyczki –
Poszukiwacze skarbów. W turnieju wzięło udział 15 rodzin. Na czas, w każdym
z działów biblioteki, rodziny egzaminowane były ze znajomości literatury pięknej,
umiejętności poruszania się po instytucji i wyszukiwania książek na półkach (to
w nich ukryte były kolejne zadania i wskazówki dotyczące następnego etapu gry).
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Placówka po raz trzeci włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa,
tym razem pod hasłem Smaki Dziedzictwa. W bibliotece zaprezentowano książkę kucharską z regionalnymi przepisami zatytułowaną Książka kucharska ziemi
stargardzkiej, wydaną przez Książnicę Stargardzką przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie:
• W filii ProMedia działa Klub Zaczytanego Malucha dla dzieci w wieku od trzech do
pięciu lat oraz ich opiekunów. Jego stali członkowie otrzymali imienne dzienniczki,
w których zbierali pieczątki uczestnika. Na ostatnim spotkaniu w 2017 roku dzieci
uczęszczające systematycznie na klubowe spotkania zostały nagrodzone książkami,
• Cztery strony świata to projekt, który był realizowany w filii ProMedia. Do
udziału w nim zaproszono autorów poruszających w swojej twórczości problem
tożsamości. Ideą przewodnią przedsięwzięcia było rozbudzenie wrażliwości na
przeszłość miasta, budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców i scalanie
świadomości pokoleniowej. Spotkaniom towarzyszyły prezentacje, wykłady
i spacery literackie ujęte w bloki tematyczne.
• 21 maja 2018 roku, w Dniu Różnorodności Kulturowej, w sześciu filiach zainaugurowano projekt Okno na Świat realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy Polskich. Obejmował on serię wydarzeń poświęconych asymilacji
kulturowej oraz otwarciu na inne kultury i prezentowanie ich wielobarwności.
W ramach jego realizacji odbyły się między innymi warsztaty, wykłady, promocje
książek oraz projekcje filmowe tematycznie związane ze środowiskiem Żydów,
Tatarów i mieszkańców Bliskiego Wschodu.
• Biblioteka brała udział w trzeciej edycji programu Mistrzowie Kodowania.
W czterech filiach regularnie odbywały się zajęcia z programowania dla dzieci
i młodzieży – w ramach edukacji medialnej oraz przy okazji organizowania
Dnia Bezpiecznego Internetu, Tygodnia z Internetem, Tygodnia Kodowania oraz
Godziny Kodowania. Na zajęciach, na których korzystano z tabletów i komputerów, dzieci i młodzież uczyły się logicznego myślenia oraz prostych języków
programowania takich jak Scratch czy App Inventor.
Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo:
• W oddziale dziecięcym odbyły się zajęcia Zaprogramuj swojego robota zorganizowane w ramach projektu Mistrzowie Kodowania. Tematem przewodnim
spotkania była bajka braci Grimm Czerwony Kapturek.
• Biblioteka zorganizowała konkurs literacki na najlepsze opowiadanie fan fiction.
• Atrakcjami Nocy w Bibliotece były straszne opowieści, oglądanie bajek, wycieczka
po placówce i escape room.
Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
Nasiona dla Afryki. Zebrano ich 576 torebek, które razem ważyły 8 kg. O akcji informowały lokalne media.
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Biblioteka Publiczna w Złocieńcu uczestniczyła w projekcie Fundacji Orange Akcja:
e-motywacja, w którym osoby starsze, w przyjaznej atmosferze biblioteki, odkrywały
siebie i swój potencjał dzięki bohaterom spotkań online.
VII. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek
W województwie zachodniopomorskim około 41% wszystkich placówek bibliotecznych jest przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych (głównie podjazdy do
budynków). Liczba ta nie uległa zmianie w stosunku do 2016 roku, ponieważ niewiele
bibliotek przeprowadzało remonty w 2017 roku. Udogodnienia wewnątrz budynków
posiada niespełna 24% lokali.
Niewiele ponad 3% zachodniopomorskich placówek bibliotecznych dysponuje specjalistycznym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem przystosowanym do obsługi
osób niepełnosprawnych. W części bibliotek sprzęt został zakupiony w ramach realizacji Programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek w latach ubiegłych (w Choszcznie,
Drawsku Pomorskim, Gryfinie, Kołobrzegu).
Filia w Żydowie należąca do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
posiada jedno stanowisko komputerowe z wyposażeniem dla osoby niepełnosprawnej
(urządzenie wskazujące sterowane za pomocą ruchów głowy, klawiatura dotykowa,
podpórki pod ramię, powiększony trackball).
Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie dysponuje powiększalnikiem dla osób
niedowidzących (dar), digital visualizerem oraz dwiema klawiaturami do komputerów
dla osób niepełnosprawnych (z programu E- mocni), które są wykorzystywane do szkoleń.
Coraz więcej bibliotek zgłasza przystosowanie strony internetowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, są to zarówno biblioteki powiatowe, jak i gminne (w 2017 roku
placówki w Dębnie, Karlinie i Osinie).
Biblioteki w Choszcznie, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach,
Kamieniu Pomorskim, Kaliszu Pomorskim, Koszalinie, Myśliborzu, Nowogródku
Pomorskim, Pyrzycach, Sianowie, Świnoujściu i Trzebiatowie przystąpiły do projektu
Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017 realizowanego przez Stowarzyszenie Larix, dofinansowanego
przez MKiDN. Biblioteki w ramach przedsiewzięcia otrzymały nieodpłatnie (na podstawie umowy użyczenia) urządzenia Czytak Plus wraz z pakietami kilkuset tytułów książek.
Biblioteka w Goleniowie dysponuje pięcioma takimi urządzeniami, a w Świnoujściu
trzema. Placówki oceniają wykorzystanie Czytaków jako umiarkowane lub niewielkie.
Zainteresowanie zakupem audiobooków do bibliotek pozostaje na poziomie poprzedniego roku. W 2017 roku 35 (+3) bibliotek zakupiło 3753 audiobooki (z tego 1954
zakupiono do bibliotek w Szczecinie i Koszalinie) na łączną kwotę 79 783 zł. W dalszej
kolejności najwięcej pozycji zakupiły biblioteki w Policach, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Goleniowie, Biesiekierzu, Stargardzie, Szczecinku, Świnoujściu,
Karlinie, Białogardzie i Dębnie.
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Na koniec roku sprawozdawczego liczba audiobooków w zachodniopomorskich
bibliotekach wyniosła 82 724 (+822), co stanowiło 37% zbiorów audiowizualnych
zgromadzonych w bibliotekach.
W województwie zachodniopomorskim audiobooki gromadzi 59 (+5) bibliotek (tj.
ponad 100 placówek, z których 34 należą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie). Niektóre z nich, zwłaszcza zlokalizowane w małych miejscowościach, obserwują
znikome zainteresowanie tą formą książki. Pomimo zwiększającej się oferty książek na
płytach CD, starsi użytkownicy bibliotek nadal chętnie korzystają z kaset magnetofonowych.
W powiecie świdwińskim biblioteki nie gromadzą audiobooków. Pojedyncze egzemplarze wykazały biblioteki powiatu łobeskiego i pyrzyckiego.
Ofertę e-booków i materiałów licencjonowanych opisano w rozdziale VI.
Większość bibliotek poszukuje na rynku i dokonuje zakupu książek z serii dla niedowidzących zatytułowanej Duże Litery. Cieszą się one też dużą popularnością wśród
osób starszych.
Organizując zajęcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów, biblioteki współpracują
z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ośrodkami i szpitalami rehabilitacyjnymi, domami pomocy
społecznej, domami dziennego pobytu dla osób starszych, Uniwersytetami Trzeciego
Wieku, przedszkolami i szkołami integracyjnymi, szkołami specjalnymi, domami kombatanta i innymi instytucjami.
Stałą współpracę z zakładami karnymi utrzymują biblioteki w Choszcznie, Dziwnowie, Stargardzie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie prowadzi punkt biblioteczny w Areszcie
Śledczym (91 czytelników) i w Zakładzie Karnym w Choszcznie (142 czytelników).
Placówki zdrowia, a w szczególności szpitale, obsługują biblioteki w Białogardzie,
Choszcznie, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie
i Świnoujściu.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich biblioteka w Koszalinie włączyła się w akcję zbierania książek dla dzieci przebywających w mieszkaniach chronionych
dla samotnych matek, prowadzonych przez Fundację Zdążyć z miłością.
Aby ułatwić osobom starszym lub niepełnosprawnym dostęp do zbiorów, pracownicy
bibliotek dostarczali książki bezpośrednio do ich domów. Taką usługę oferuje większość
bibliotek. Pyrzycka Biblioteka Publiczna pod koniec roku rozpoczęła akcję Mobilna
Biblioteka skierowaną do seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zarówno pracownicy biblioteki głównej, jak i filii wiejskich w ramach tej usługi dostarczają
książki i czasopisma czytelnikom do domów. W ten sposób wypożyczany jest także
Czytak. Ponadto w domach czytelników odbywają się zapisy do biblioteki.
Często podejmowanym przez biblioteki działaniem na rzecz osób starszych była
organizacja kursów komputerowych lub zajęć indywidualnych przy komputerze. Takie
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formy zajęć realizowały między innymi biblioteki w Goleniowie, Gryfinie, Kamieniu
Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Policach, Polanowie, Sławnie, Wałczu (MBP),
Szczecinie (MBP i KP) oraz Złocieńcu. Biblioteka Publiczna w Gryfinie oraz jej Filia
Górny Taras prowadziły dla osób 50+ kursy komputerowe w ramach projektu Latarnik
Polski Cyfrowej. Były to bezpłatne szkolenia, mające na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu ludzi starszych. W zależności od potrzeb miały one charakter kursów
indywidualnych lub grupowych.
Dużym zainteresowaniem osób starszych cieszyły się organizowane przez biblioteki
spotkania tematyczne, integracyjne, okazjonalne oraz z ciekawymi ludźmi. Organizowały
je między innymi biblioteki w Chociwlu, Koszalinie, Nowogardzie, Polanowie.
Biblioteka Publiczna w Mirosławcu od trzech lat bierze aktywny udział w gminnym
Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W bibliotece zorganizowano dwa spotkania dla seniorów na temat przemocy dotyczącej
osób starszych.
W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zlokalizowanej w Tymieniu poprowadzono spotkanie integracyjne Jesteśmy po to, by być razem, nie obok siebie oraz
warsztaty pozwalające na lepsze zrozumienie istoty autyzmu, a w szczególności zespołu
Aspergera. Wspólne działania połączyły dwie grupy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół
w Tymieniu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie.
W filii realizowane są również wspomagane praktyki zawodowe dla uczennicy Szkoły Przysposobienia do Pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyżej
wspomnianym ośrodku. Praktyki prowadzone w obecności nauczyciela i bibliotekarza
odbywają się raz w tygodniu. Mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych, zainteresowań czytelniczych, poznanie zawodu bibliotekarza oraz przygotowanie do roli
pracownika w dorosłym życiu.
W Białogardzkiej Bibliotece Publicznej pięciu pracowników ukończyło kurs języka
migowego zorganizowany przez Edukacyjne Studium Języka Migowego Migam i Gram –
dwóch na poziomie średnio zaawansowanym, a trzech na podstawowym.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie co roku włącza się do akcji Na niebiesko
dla autyzmu, której głównym celem jest podniesienie społecznej świadomości na temat
tej choroby.
Dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie otwarto wystawę pokonkursową
XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Moja Ojczyzna. Skierowany był on do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Społecznych.
Biblioteka Publiczna w Gryfinie w 2017 roku nadal współpracowała z gryfińskim
kołem Polskiego Związku Niewidomych, aby zachęcić jego członków do korzystania
z pozyskanego w programie Infrastruktura bibliotek sprzętu specjalistycznego dla osób
niewidomych i niedowidzących. Filia Górny Taras w 2017 roku współorganizowała cykl
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spotkań w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach priorytetu
Promocja czytelnictwa. Projekt Wczytaj się w życie, to takie ciekawe zaistniał dzięki
partnerstwu Biblioteki Publicznej w Gryfinie i Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Szczecinie. W ramach
jego realizacji zorganizowano spotkania, w których brało udział dwóch terapeutów, cztery
osoby niepełnosprawne oraz klasa ze szkoły podstawowej. Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie współpracuje z Przedszkolem nr 4 oraz Szkołą Podstawową
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, do których uczęszczają uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie). Dzieci te uczestniczą w spotkaniach literackich, autorskich, warsztatach, pogadankach, wycieczkach
po bibliotece, zajęciach bajkoterapeutycznych. Pod koniec roku placówka nawiązała
współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i przeprowadziła zajęcia
biblioterapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką. Biblioteka
Publiczna w Gryfinie zatrudnia stażystę z niepełnosprawnością intelektualną w ramach
projektu Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim prowadzi punkt
biblioteczny w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. W 2017 roku uruchomiono też punkt biblioteczny w Uzdrowisku Kamień Pomorski. Korzystają z niego
kuracjusze przebywający na turnusach rehabilitacyjnych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu realizowała z Narodowym Bankiem
Polskim projekt Ekonomiczny Sposób Myślenia 55+. Złożyły się na niego warsztaty
szkoleniowe oraz prelekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z usług bankowych,
zarządzania budżetem osobistym, nowoczesnych usług bankowych. Zorganizowano też
wycieczkę i zwiedzanie Centrum Pieniądza w Warszawie.
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej ofertę dla osób niepełnosprawnych realizuje
Oddział Zbiorów Audiowizualnych oraz pięć filii bibliotecznych. Z zajęć z zakresu biblio-,
muzyko- i arteterapii prowadzonych w Oddziale Zbiorów Audiowizualnych skorzystały
dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie i Warninie, grupa młodzieżowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR, podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy Przyszłość oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1.
W wypożyczalni „książek mówionych” w każdą środę odbywały się spotkania czytelników tej agendy (niewidomych, niedowidzących i osób z innymi dysfunkcjami). W 2017
roku miały miejsce 92 spotkania, w których uczestniczyło 1447 osób. Zorganizowano
również 10 projekcji filmowych w ramach Akademii Filmowej Integracji, podczas których prezentowano filmy dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych (z audiodeskrypcją
dla osób niewidomych i niedowidzących), w których uczestniczyło łącznie 571 widzów.
Ogółem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zrealizowano 125 spotkań i zajęć dla
1959 osób niepełnosprawnych. We wrześniu odbył się XIV Europejski Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja pod hasłem Życie można zacząć wiele razy. Towarzyszyło mu wiele
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imprez, między innymi koncerty, wykłady, konferencja naukowa, spotkanie motywacyjne,
warsztaty, wystawy. Równolegle z koszalińskimi wydarzeniami w 31 miejscowościach
powiatu koszalińskiego odbyły się Małe Festiwale Ty i Ja, w których udział wzięły
między innymi biblioteki w Będzinie, Biesiekierzu i Bobolicach.
Od 1 stycznia 2016 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipianach,
w ramach porozumienia z Gminną Komisją ds. Uzależnień, działa Świetlica Środowiskowa Parasol. Prowadzi ona działania edukacyjne, takie jak pomoc w odrabianiu lekcji, gry
i zabawy rozwijające logiczne myślenie, zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne,
wychowawcze (naukę zasad zachowania w różnych sytuacjach), opiekuńcze, oraz współpracuje z rodzinami. W 2017 roku biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 38
tys. zł oraz kompletne wyposażenie świetlicy.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, w ramach projektu Kompetencje
Kluczowe Furtką do Sukcesu, zorganizowała bezpłatny kurs języka niemieckiego dla osób
w wieku 50+, z którego skorzystało 20 uczestników. Został on zrealizowany z funduszy
europejskich i objął 240 godzin dydaktycznych. Biblioteka włączyła się jako partner do
tego projektu. Przy placówce funkcjonuje też Klub Aktywnego Seniora Biblioteki. W ramach jego działalności został założony i jest prowadzony Teatr przy Stoliku VERBUM,
który przygotowuje spektakle na różne wydarzenia kulturalne dla dorosłych i dla dzieci,
w bibliotece i poza nią. Dla seniorów zorganizowano też wyjazd do Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie oraz dwa wyjazdy do kina.
W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie usytuowanej w Stołczynie,
peryferyjnej i zaniedbanej kulturalnie dzielnicy Szczecina, tworzone jest centrum
aktywności kulturalnej seniorów. W 2017 roku osoby starsze miały możliwość uczestniczenia w projekcie Kolory, w ramach którego odbywały się spotkania tematyczne
oraz dyskusje o literaturze, filmie i malarstwie. Wraz ze stowarzyszeniem Stołczyn po
sąsiedzku placówka realizowała również projekt Od teoretyka do praktyka obejmujący
wykłady, konserwatoria i warsztaty. Seniorzy uczestniczyli także w bezpłatnych kursach
komputerowych.
W ramach współpracy z Fundacją Humanum (B)est, polegającej na aktywizowaniu
i włączaniu seniorów w życie społeczne i kulturalne, w filii ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbył się cykl spotkań przedpołudniowych, których
gospodarzami były osoby starsze. Podczas wystąpień prezentowały one zdjęcia oraz filmy
ze swoich podróży po Polsce i świecie. Zorganizowano też spotkanie z pracownikiem
naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który wygłosił wykład
o Piramidzie zdrowego żywienia seniora. W filii ProMedia, w ramach aktywizacji osób
z dysfunkcją wzroku i słuchu, osoba niewidoma uczestniczyła w spotkaniu dla dzieci ze
szkoły podstawowej, podczas którego czytała brajlem oraz opowiadała o komunikacji
z człowiekiem z dysfunkcją wzroku. Wydarzenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom. W ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania osoby
niewidome czytały brajlem fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Ponadto
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wybrane fragmenty dramatu, czytane przez zaproszonych gości, były tłumaczone na
język migowy.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych w Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej przeprowadzono warsztaty Zamigaj książkę. W trakcie ich trwania tłumacze języka
migowego, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa
Pomocy Głuchoniewidomym, omówili zasady kontaktu z osobą niesłyszącą, różne metody porozumiewania się oraz pokazali kilka podstawowych znaków w języku migowym.
Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej przeprowadził 16 spotkań w środowisku
seniorów i osób niepełnosprawnych w Szczecinie (domy kombatanta i ich filie dziennego
pobytu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej). Miały
one formę prelekcji o wybitnych postaciach literatury polskiej. Były też okazją do spisywania wspomnień starszych osób, zbieranych do archiwów rodzinnych gromadzonych
w Książnicy Pomorskiej. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 591 osób. W ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo działającego
przy Książnicy Pomorskiej zorganizowano cykl warsztatów plastycznych (36 spotkań dla
160 osób) oraz 21 spotkań tematycznych i imprez, w których uczestniczyły 1272 osoby.
VIII. E-usługi bibliotek
W 2017 roku biblioteki województwa zachodniopomorskiego użytkowały 2340
komputerów (+5). Począwszy od 2013 roku część bibliotek systematycznie pozyskiwała
dużą liczbę komputerów ze środków Lokalnych Grup Działania. Z programów unijnych, między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, korzystało 26
bibliotek. Dzięki tym środkom Lokalne Grupy Działania kupowały sprzęt do bibliotek
lub ich filii. Nie zawsze był on jednak rozdysponowywany zgodnie z potrzebami, na
przykład część placówek wskazywała na zbyt dużą liczbę komputerów znajdujących
się w niektórych filiach, podczas gdy biblioteka główna i pozostałe filie nie posiadały
ich odpowiednio dużo.
Jedna biblioteka gminna (w Przybiernowie) i 22 filie zlokalizowane we wsiach nie
dysponują komputerami: biblioteka w Człopie – 3 placówki, w Drawsku Pomorskim – 1,
Dobrzanach – 1, Dygowie – 1, Dziwnowie – 1, Golczewie – 1, Gryfinie – 1, Kozielicach – 1, Krzęcinie – 1, Maszewie – 1, Mieszkowicach – 2, Pyrzycach – 4, Świerznie – 1,
Wolinie – 3.
W województwie zachodniopomorskim jedna biblioteka główna (w Przybiernowie)
nie ma dostępu do internetu. Ponadto dostępu do sieci nie mają trzy placówki wiejskie
(filie bibliotek w Barwicach, Kamieniu Pomorskim i Węgorzynie). Jako przyczynę braku
internetu biblioteki podają słaby zasięg operatorów lub brak funduszy.
W województwie zachodniopomorskim jedynie 65% placówek posiada wystarczającą
liczbę sprzętu komputerowego w bibliotekach głównych. Należą do nich zarówno duże
biblioteki powiatowe, jak i mniejsze gminne, około jedna trzecia z nich wskazywała na
braki w sprzęcie w filiach wiejskich.
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W połowie przypadków, w bibliotekach które wykazywały zadowalającą liczbę komputerów, zwracano uwagę na potrzebę wymiany sprzętu w najbliższych latach. Dotyczy
to około 20% całego zasobu. Dane te nie zmieniły się od zeszłego roku.
Ponad 30% bibliotek w województwie zachodniopomorskim potrzebuje więcej
sprzętu komputerowego lub posiada sprzęt przestarzały. Część z nich brała udział przynajmniej w jednym z programów, w ramach których można było otrzymać lub zakupić
sprzęt komputerowy (Ikonk@, Program Rozwoju Bibliotek, Kraszewski. Komputery
dla bibliotek, Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek). Prawie wszystkie te placówki
deklarowały wymianę pojedynczych jednostek komputerowych w 2018 roku. Środki
finansowe na wymianę wyeksploatowanego sprzętu biblioteki muszą wygospodarowywać z własnego budżetu.
Nadal około 20 bibliotek użytkuje komputery (od jednej do trzech sztuk) dostarczone
w ramach rządowego programu Ikonk@. W bibliotece w Świdwinie komputer pozyskany
w ramach tego przedsięwzięcia doposażony jest w dodatkową pamięć. Sprzęt ten jest
bardzo przestarzały, jednak z braku innego nadal jest eksploatowany. Z większości bibliotek komputery pozyskane w ramach programu Ikonk@ (edycja 2006 i 2007) zostały
wycofane, jednak wykazują one dużą liczbę 10-letnich komputerów, które powinny zostać
wymienione. W Nowym Warpnie biblioteka posiada komputery wyłącznie pozyskane
w ramach programu Ikonk@.
Z danych statystycznych wynika, że 90 (+4) bibliotek województwa zachodniopomorskiego udostępnia informacje o swoich zbiorach poprzez katalogi online.
Użytkownicy tych placówek korzystający z katalogu online mają możliwość zdalnego
przedłużania czasu wypożyczenia książek, a także rezerwacji i zamawiania materiałów
bibliotecznych.
Pomimo działań podejmowanych przez bibliotekę wojewódzką i biblioteki powiatowe, w ostatnich trzech latach bardzo powoli wzrastała liczba bibliotek, które
posiadają katalogi online. Spośród 117 bibliotek województwa zachodniopomorskiego
20% nie posiada katalogów komputerowych (23 placówki). Należą do nich biblioteki
w powiatach:
• goleniowskim (w Przybiernowie)
• gryfickim (w Płotach, Rewalu, Niechorzu)
• gryfińskim (w Cedyni, Mieszkowicach, Moryniu)
• kamieńskim (w Świerznie)
• kołobrzeskim (w Dygowie, Gościnie, Siemyślu)
• myśliborskim (w Boleszkowicach)
• polickim (w Nowym Warpnie)
• pyrzyckim (w Bielicach, Kozielicach, Warnicach)
• stargardzkim (w Dobrzanach, Ińsku, Starej Dąbrowie)
• szczecineckim (w gminie Szczecinek)
• świdwińskim (w Brzeżnie, Rąbinie, gminie Świdwin).
66

S

SPRAWOZDANIA

W powyższym zestawieniu nie ujęto czterech bibliotek (w Bobolicach, Karnicach,
Lipianach, Radowie Małym), które użytkują wyłącznie starsze wersje programu MAK
bądź inne systemy nieudostępniane online.
Jak podają biblioteki dysponujące wyłącznie tradycyjnymi katalogami kartkowymi,
powodem braku katalogu elektronicznego są niewystarczające środki na komputeryzację oraz niechęć niektórych pracowników do nauki obsługi nowoczesnych technologii.
W powiatach białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, koszalińskim, łobeskim,
sławieńskim i wałeckim wszystkie biblioteki posiadają katalogi komputerowe.
Wykorzystanie przez biblioteki systemów bibliotecznych
System
MAK+
MAK
PROLIB
SOWA
LIBRA
ALEPH
KOHA
Inne
Razem

Liczba bibliotek
60
7
1
18
7
2
1
3
99

Liczba placówek
152
11
35
40
10
12
3
4
267

Sześć bibliotek publicznych w województwie zachodniopomorskim posiada równocześnie dwa programy biblioteczne.
W województwie zachodniopomorskim obserwuje się niewielki wzrost oferty e-usług
w porównaniu do lat ubiegłych. Większość bibliotek, pośród świadczonych przez siebie
e-usług, wykazuje swoją stronę internetową lub podstronę w serwisie WWW instytucji
kultury, w której funkcjonuje, a także uzupełniany na bieżąco katalog online oraz profil
na Facebooku. Usługi na przestrzeni ostatnich lat nie uległy dużym zmianom, zarówno
pod względem ilościowym jak i jakościowym.
Wśród małych bibliotek gminnych tylko sporadycznie podejmowane są działania
w celu uruchomienia e-oferty. Biblioteki te piszą w sprawozdaniach o znikomym zainteresowaniu e-usługami.
Książnica Pomorska od 13 lat współpracuje z katalogiem NUKAT, współtworząc
jego zasób i oferując dostęp do informacji o swoich zbiorach oraz o zbiorach ponad
130 innych bibliotek naukowych w Polsce.
W zachodniopomorskich bibliotekach tworzone są bazy danych i biblioteka cyfrowa:
• Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek jest koordynatorem Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej, w ramach którego
funkcjonuje Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa zbc.ksiaznica.szczecin.pl/
dlibra. Liczba dostępnych w niej obiektów na koniec 2017 roku wyniosła 39 560.
W ramach Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej współpracują biblioteki
naukowe Szczecina (w tym Książnica Pomorska) i Koszalina, a ponadto biblioteki
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publiczne: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu, Książnica Stargardzka.
• W Książnicy Pomorskiej od 2000 roku tworzona jest Elektroniczna Baza Bibliografia Pomorza Zachodniego. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism oraz
gazet ogólnokrajowych i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały oraz ustępy wydawnictw i utworów), materiałów
konferencyjnych, recenzji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów
elektronicznych. Baza stanowi znakomite źródło informacji dla osób poszukujących literatury na temat Pomorza Zachodniego. Tworzona jest we współpracy
z Koszalińską Biblioteką Publiczną.
• Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu RoK@
Bi umożliwia jednoczesne przeszukiwanie katalogów, bibliografii, baz danych
bibliotek ze Szczecina i województwa (z Białogardu, Koszalina, Kołobrzegu).
RoK@Bi jest częścią Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej
i Naukowej.
• Książnica Pomorska we współpracy z portalem sedina.pl i bibliotekami powiatowymi kontynuowała projekt Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.
pl polegający na tworzeniu bazy danych o regionie, zawierającej internetowy
zbiór haseł opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia
związane z województwem zachodniopomorskim. W 2017 roku opracowano 206
nowych haseł. Na koniec roku łączna liczba opracowanych haseł wynosiła 7214.
• Nieliczne biblioteki w województwie zachodniopomorskim tworzą kartoteki
zagadnieniowe oraz kartoteki regionalne w formie elektronicznych baz danych
udostępnianych czytelnikom w placówce (w Białogardzie, Bornem Sulinowie,
Choszcznie, Dolicach, Dębnie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Łobzie, Ustroniu Morskim, Stargardzie). Spośród 18 bibliotek o zadaniach
powiatowych, elektroniczną bibliografię dla swojego regionu tworzy 8 bibliotek.
• Wraz z rozwojem technologii i większą dostępnością sprzętu do skanowania,
coraz liczniejsza grupa bibliotek digitalizuje i udostępnia regionalne czasopisma
(między innymi placówki w Białogardzie, Bornem Sulinowie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Kaliszu Pomorskim, Koszalinie, Kołobrzegu, Łobzie,
Nowogardzie, Węgorzynie, a także Książnica Pomorska). Wśród nich są biblioteki
współtworzące zdigitalizowane zasoby Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Koszalińska Biblioteka Publiczna udostępnia na swojej stronie internetowej akty
prawne samorządu terytorialnego.
Ponadto zachodniopomorskie biblioteki oferują swoim użytkownikom e-usługi
w formie zdalnego dostępu:
• Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA. Oprócz Książnicy Pomorskiej coraz częściej inne biblioteki (w Bornem
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Sulinowie, Choszcznie, Koszalinie, a także Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie) zachęcają swoich użytkowników do korzystania z zasobów oferowanych
przez Bibliotekę Narodową.
E-booki na platformie IBUK LIBRA. W województwie zachodniopomorskim 14
(+2) bibliotek tworzy Zachodniopomorskie Konsorcjum Bibliotek. W ramach tej
grupy licencje opłacają biblioteki w Białogardzie, Choszcznie, Darłowie, Dobrej
(powiat policki), Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Kołobrzegu,
Koszalinie, Policach, Sianowie, Stargardzie i Szczecinie. Liczba bibliotek, które
oferują dostęp do e-booków na platformie IBUK jest dwukrotnie wyższa, ponieważ biblioteki powiatowe w Białogardzie, Choszcznie i Drawsku Pomorskim
przekazują część kodów dla czytelników bibliotekom w swoich powiatach (13
bibliotek). Białogardzka Biblioteka Publiczna, która udostępnia kody dostępu
IBUK Libra bibliotekom w swoim powiecie, podaje, że w 2017 roku do serwisu
logowano się 450 razy, ze 137 unikatowych adresów IP, przy czym oprócz logowania z komputerów biblioteki, czytelnicy wykorzystali 40 indywidualnych
kodów niezbędnych do zalogowania się. W czasie sesji czytelnicy otworzyli 259
pozycji książkowych 1469 razy i przejrzeli lub przeczytali 18 587 stron. W 2017
roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie wydano 84 kody dostępu.
Pomimo propozycji udostępniania kodów w filiach wiejskich, nie było zainteresowania taką usługą wśród mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2017 roku konsorcjum
opłaciło dostęp do 697 tytułów e-booków. Zgodnie z umową czytelnicy mogli
korzystać z ponad 1,5 tys. tytułów. Od 2015 roku dokumenty, do których w ramach
konsorcjum Książnica Pomorska wykupiła dostęp, są opracowane i udostępnione
w katalogu online, co znacząco wpływa na wzrost ich wykorzystania. Z analizy
danych liczbowych za lata 2015– 2017 wynika, że spadki tradycyjnego udostępniania w Książnicy Pomorskiej niwelowane są korzystaniem przez czytelników
z różnorodnych e-usług biblioteki. W 2015 roku wprowadzono nową usługę –
nieodpłatne wypożyczanie czytników e-booków.
E-booki na platformie LEGIMI. W 2017 roku w województwie zachodniopomorskim 14 bibliotek wykupiło usługę korzystania z e-booków na platformie LEGIMI.
Były to biblioteki w większych miastach, takich jak Szczecin (Książnica Pomorska
i Miejska Biblioteka Publiczna), Koszalin, Goleniów, Gryfice i Police. Koszalińska
Biblioteka Publiczna utworzyła konsorcjum z 8 bibliotekami i zakupiła dostęp
do 20 tys. tytułów książek dla wszystkich bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego. Konsorcjum utworzyły też biblioteki z Gryfic i Goleniowa. Z danych
statystycznych wynika, że mieszkańcy dużych i średnich miast chętnie korzystali
z nowej usługi. W bibliotekach gminnych nie ma zainteresowania książką elektroniczną, zdecydowanie preferowana jest książka tradycyjna.
Od 2011 roku Książnica Pomorska umożliwia dostęp do pełnych tekstów dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej (19 278 jedn. norm elektronicz69
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nych na koniec 2017 roku). Dysponuje też 99 e-bookami wydawnictwa Wolters
Kluwer dostępnymi w sieci wewnętrznej.
• Koszalińska Biblioteka Publiczna, dzięki współpracy z Ambasadą USA, wprowadziła usługę Ameryka w twojej bibliotece. Poprzez stronę internetową elibraryusa.
state.gov czytelnicy mają bezpłatny dostęp do 35 komercyjnych baz danych,
w których znajdują się artykuły naukowe, materiały do nauki języka angielskiego,
e-czasopisma, e-booki czy materiały wideo. Oferta skierowana jest zarówno dla
osób dorosłych, jak i dzieci.
• Biblioteki w Choszcznie i Gryfinie kupują e-wydanie „Dziennika Gazety Prawnej”.
• Dostęp do „Poradnika Instytucji Kultury” w wersji elektronicznej wykazały trzy
biblioteki (z Gryfina, Darłowa i Polanowa).
• Miejska Biblioteka Publiczna w Darłowie prenumeruje e-wydanie „Poradnika
Bibliotekarza”.
• Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku udostępnia elektroniczne czasopismo
„Biblioteka Prawa Pracy”.
• Biblioteki w Koszalinie, Stargardzie i Dębnie od kilku lat udostępniają prawniczą
bazę danych Lex.
• Trzy biblioteki udostępniają bazę prawniczą Legalis (Miejska Biblioteka Publiczna
w Szczecinie, Książnica Pomorska, Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu).
• Przez część roku Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, w filii nr 54,
w ramach wprowadzonej usługi e-kiosk, oferowała czytelnikom 21 popularnych
tytułów czasopism w formie elektronicznej.
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie na stronie internetowej promowała
akcję Czytaj PL. Umożliwiła ona dostęp do 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków (w całości i nieodpłatnie przez cały listopad). Aby czytać, nie ponosząc
żadnych kosztów, wystarczyło zeskanować kod QR z plakatu akcji przy pomocy
aplikacji mobilnej Woblink.
• Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie opłaca roczny abonament kursów
e-learningowych do nauki pięciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego) na platformie FunMedia. Z oferty
skorzystały 132 osoby. Nieodpłatny dostęp do tej platformy otrzymała Pyrzycka
Biblioteka Publiczna.
• Książnica Stargardzka proponuje swoim użytkownikom korzystanie z biblioteki
internetowej Wolne Lektury. Biblioteki w Choszcznie, Karlinie i Gryfinie ułatwiają
dostęp do niej poprzez zintegrowanie jej ze swoimi katalogami online. Miejska
Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie stronę tę udostępnia czytelnikom na
miejscu.
W 2017 roku biblioteki województwa zachodniopomorskiego wykazały:
• 64 309 sesji (z tego Koszalińska Biblioteka Publiczna 11 852, Książnica Pomorska
10 267, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 2029);
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7 333 926 pobranych dokumentów (z tego Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 6 167 689, Koszalińska Biblioteka Publiczna 723 177, Książnica Pomorska
408 257).
Podane powyżej liczby dotyczą niemal wyłącznie wykupionych przez biblioteki usług
związanych z udostępnianiem e-booków (IBUK, Legimi). Niestety dane statystyczne,
które można pobrać z systemu dostawcy nie odpowiadają w pełni definicji zawartej w formularzu statystycznym K-03. Dlatego istnieje obawa, że biblioteki mogły przyjąć różną
metodologię liczenia danych. Trudno w takim przypadku porównywać dane bibliotek
lub dostawców usług – każdy z podmiotów generuje je w inny sposób.
W 2017 roku w województwie zachodniopomorskim wykazano 202 264 wyświetlenia
publikacji z własnej biblioteki cyfrowej (z tego Książnica Pomorska 135 884, Koszalińska
Biblioteka Publiczna 65 663).
Na dostęp do licencjonowanych e-usług (baz danych, czasopism, książek elektronicznych) biblioteki województwa zachodniopomorskiego wydały 327 603 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu na stronie internetowej umożliwiła
dostęp do e-booka – antologii Nadmorskie Spotkania Literackie, który jest pokłosiem
projektu realizowanego z Książnicą Pomorską. Ponadto, korzystając z systemu bibliotecznego KOHA, w 2016 roku uruchomiła dla czytelników usługę korzystania z konta
bibliotecznego poprzez aplikację na urządzenia mobilne. Biblioteka pod koniec 2015
roku zakupiła czytnik e-booków, jednak nie cieszy się on dużym zainteresowaniem.
Do 2016 roku biblioteka w Kaliszu Pomorskim kontynuowała prace nad stworzeniem planu miasta dostępnego za pośrednictwem strony biblioteki i darmowej aplikacji
UnityWebPlayer. Dzięki niemu można porównać obecny wygląd kamienic z wyglądem
przedwojennym oraz otrzymać informacje o poszczególnych zabudowaniach, ludziach
i wydarzeniach.
Poprzez stronę przystosowaną do urządzeń mobilnych Koszalińska Biblioteka Publiczna poleca użytkownikom nowości wydawnicze, opisy, skany okładek, komentarze
dotyczące nowo zakupionych książek, czasopism, płyt i audiobooków. Instytucja ta od
początku października 2017 roku uruchomiła i koordynuje Koszaliński Grafik Kultury
będący miejskim informatorem o wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych w mieście. Ma on formę rozbudowanego kalendarium dziennego, tygodniowego,
miesięcznego i rocznego. Informacje przygotowują i zamieszczają na stronie miejskie
instytucje oraz inni organizatorzy imprez.
W Książnicy Pomorskiej realizowany jest projekt Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe,
który ma na celu utrwalenie wspomnień osób o nieprzeciętnych życiorysach, których
losy związane były z terenem Pomorza Zachodniego. Zapis wielogodzinnych rozmów
w postaci plików dźwiękowych jest udostępniany użytkownikom poprzez zasoby Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej bez żadnych ograniczeń bądź zgodnie z wolą
osoby udzielającej wywiadu, wyłącznie w Książnicy Pomorskiej. Nagrania są na bieżąco
katalogowane wraz z informacjami o dostępie. Na koniec 2017 roku Książnica Pomorska
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dysponowała 73 plikami ze wspomnieniami 30 osób (z tego w Zachodniopomorskiej
Bibliotece Cyfrowej można odsłuchać 47 plików z nagraniami 17 osób).
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie w dalszym ciągu realizuje projekt
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Jego celem jest tworzenie i aktywne prowadzenie
społecznego archiwum historii lokalnej poprzez pozyskiwanie materiałów (fotografii),
ich opracowywanie i digitalizację. Głównymi odbiorcami są uczniowie oraz miłośnicy
historii regionu.
Wykazywane w sprawozdawczości GUS zbiory dokumentów elektronicznych gromadzonych i inwentaryzowanych przez biblioteki to przede wszystkim gry edukacyjne
dla dzieci, encyklopedie multimedialne i inne udostępniane kompendia wiedzy.
Wzrost liczby świadczonych e-usług jest odpowiedzią bibliotek na spadek zainteresowania tradycyjnymi nośnikami informacji. E-usługi świadczą przede wszystkim placówki
większe, aktywne, których pracownicy uczestniczą w szkoleniach. Niewielkie biblioteki
gminne w zdecydowanej większości nie świadczą żadnych e-usług dla użytkowników
przywiązanych do tradycyjnych źródeł informacji. Mieszkańcy małych miejscowości
i wsi wybierają tradycyjną książkę, nie są zainteresowani nawet korzystaniem z audiobooków. Czytelnicy prasy i czasopism nie zgłaszają zainteresowania prenumeratą
interesujących ich tytułów w wersji elektronicznej, gdyż preferują formę papierową.
Niejednokrotnie czytelnicy dysponujący elektroniczną wersją czasopisma poszukują
go w bibliotece w formie papierowej.
Odbiorcami e-usług są przede wszystkim uczniowie, studenci oraz osoby do 60 roku
życia (najczęściej niepracujące). Z e-booków w Książnicy Pomorskiej korzystają przede
wszystkim studenci.
IX. Działalność wydawnicza i naukowa
1. Działalność wydawnicza
Książnica Pomorska:
• Jerzy Piosicki, Z życia artysty Ludwika Piosickego. Twarze Szczecińskiej Melpomeny (teka z grafikami);
• Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z perspektywy dziesięcioleci (1946–2016), red. Agnieszka Borysowska;
• ks. Andrzej J. Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna
ze Skrzatusza i jej historia;
• Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich – 10 lat później (Seria
„Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”);
• „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 1(2015);
• „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 2(2015);
• „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 3/4(2015);
• „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 1(2016);
• „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 2(2016).
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Koszalińska Biblioteka Publiczna:
• Dzieje Koszalina. Tom II. Po 1945 roku, red. Bogusław Polak;
• Tomek i tajemnica zaginionego pomnika (komiks regionalny);
• Koszalińska Niezapominajka (wydawnictwo pokonkursowe zawierające utwory
nagrodzone w konkursie poetyckim);
• Zeszyt jubileuszowy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.
1947–2017;
• Almanach kultury koszalińskiej 2016;
• „Rocznik Koszaliński”, nr 44.
Biblioteka Publiczna w Białym Borze:
• Zdzisław Drzewiecki, W bielszą stronę dni (tomik poezji).
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie:
• „Merkuriusz Dębnowski” (samorządowy biuletyn informacyjny, miesięcznik,
11 numerów).
Biblioteka Publiczna w Dobrej (powiat łobeski):
• Zatrzymane w Dobrej pamięci… (tomik poezji wierszy o Dobrej wyłonionych
w konkursie na wiersz o miasteczku Dobra nasza…).
Biblioteka Publiczna w Mirosławcu:
• Jarosław Leszczełowski, Mirosławiec w Peerelu 1945–1980, t. 3.
Biblioteka Publiczna w Połczynie Zdroju:
• „Skamander” (jeden numer gazetki Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów).
Pyrzycka Biblioteka Publiczna:
• „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” (miesięcznik społeczno-kulturalny).
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie:
• W krainie bajek ziemi sławieńskiej (wydawnictwo pokonkursowe z okazji jubileuszu 700-lecia Sławna wydane wraz z Urzędem Miasta Sławno).
Książnica Stargardzka:
• Książka kucharska Ziemi Stargardzkiej, opr. Beata Śpiechowicz (autorami zamieszczonych w wydanej w formie segregatora przepisów oraz wspomnień są
obecni mieszkańcy Stargardu i okolic);
• Andrzej Puławski, Beata Śpiechowicz, Najciekawsze zbiory historyczne
Książnicy Stargardzkiej (broszura wydana z okazji 70-lecia Książnicy Stargardzkiej).
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzebiatów:
• Trzebiatów – spotkania pomorskie. 2016, red. Janina Kochanowska (16 tom publikacji wydany wspólnie z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury).
Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze (gmina Wałcz):
• Jarosław Leszczełowski, Golczowie ziemi wałeckiej.
Biblioteka Publiczna w Złocieńcu:
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Bajki (antologia bajek będących wynikiem konkursu ogłoszonego w ramach XIX
Regionalnego Przeglądu Twórczości Literackiej Bajkowe Spotkanie).
2. Sesje, konferencje, spotkania naukowe
Książnica Pomorska (ważniejsze konferencje i seminaria):
• Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego. Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia SBP i 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim w Okręgu Zachodniopomorskim
SBP (wraz z warsztatami 100+ kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa);
• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543–1945);
• Sympozjum Wszystko jest elipsą. W kręgu Stefana Flukowskiego;
• V Sympozjum Naukowe Ludzie książki Pomorza Zachodniego;
• Konferencja w Neubrandenburgu Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek
i Deutschen Bibliotheksverbandes Mecklenburg-Vorpommern;
• 100-lecie Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie – sympozjum zorganizowane wspólnie z Klubem Harbińczyków w Szczecinie;
• Odmiany władzy w dyskursie kulturowym – sympozjum naukowe współorganizowane z Instytutem Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Szczecińskiego;
• Morskie kontakty językowe – morska leksykografia – polsko-niemiecka konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Filologicznym
Uniwersytetu Szczecińskiego;
• Józef Piłsudski. Myśl polityczna, polityka zagraniczna i relacje z sąsiadami –
konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem
Debaty Międzynarodowej w Szczecinie.
Ponadto Książnica Pomorska każdego roku bierze udział w Zachodniopomorskim
Festiwalu Nauki. W 2017 roku, w ramach jego 17 edycji, w Książnicy Pomorskiej odbyło
się wiele wykładów, warsztatów i lekcji.
Koszalińska Biblioteka Publiczna:
• Analiza czytelnictwa bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego za 2016 rok –
sesja wyjazdowa w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno;
• Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie:
• Biblioteki powiatowe – rola i zadania – konferencja dla bibliotekarzy bibliotek
publicznych powiatu gryfińskiego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogródku Pomorskim:
• I Zjazd Bibliotekarzy z Terenów Wiejskich Regionu Zachodniopomorskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu:
• W kręgu Stefana Flukowskiego – seminarium jubileuszowe z okazji 45 rocznicy
śmierci patrona placówki Stefana Flukowskiego.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzebiatów:
• Trzebiatów – spotkania pomorskie – seminarium naukowe.
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X. Kadra bibliotekarska. Doskonalenie zawodowe
W bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku
zatrudnione były 1122 (-4) osoby (bibliotekarze i obsługa), z tego na stanowiskach
bibliotekarskich 772 (-7) osoby, co stanowiło niespełna 69% całości zatrudnienia w bibliotekach. Na pełnych etatach pracowało 629 (-7) bibliotekarzy.
Liczba pracowników z wykształceniem bibliotekarskim
Kategorie wykształcenia
Wyższe bibliotekarskie
Średnie bibliotekarskie

Liczba zatrudnionych
321 (-8)
218 (-4)

Na zmniejszenie liczby bibliotekarzy z wykształceniem bibliotekarskim wpływ miał
przede wszystkim naturalny ruch kadrowy, tj. przechodzenie na emeryturę, oraz zmiany
w ustawie o bibliotekach, tzw. „uwolnienie zawodu”.
W 2017 roku ośmiu pracowników ukończyło studia podyplomowe, a jedna osoba
licencjackie związane z bibliotekarstwem lub zarządzaniem instytucją kultury.
Wiele osób korzystało ze szkoleń oferowanych przez bibliotekę wojewódzką i biblioteki powiatowe. Szkolenia zorganizowane przez Książnicę Pomorską w Szczecinie
opisano w rozdziale XIII, punkcie 4.
Przykłady innych konferencji, szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyli pracownicy bibliotek:
• Kongres Bibliotek Pomorza Zachodniego. Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia SBP i 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim w Okręgu Zachodniopomorskim
SBP (wraz z warsztatami 100+ kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa),
Szczecin;
• Szkolenie dla Bibliotekarzy Systemowych, Warszawa;
• XI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek, Gdańsk;
• szkolenie dla moderatorów i zjazd koordynatorów DKK, Warszawa;
• 36 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP Bibliografie regionalne
– w kręgu historii i współczesności, Gdańsk;
• Deskryptory Biblioteki Narodowej, Warszawa;
• V Sympozjum Ludzie książki Pomorza Zachodniego, Szczecin;
• konferencja Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych, Bydgoszcz;
• Rewolucje czy ewolucje? Budowanie kultury organizacyjnej w bibliotece, Koszalin;
• Procedury kontroli zarządczej w bibliotece na podstawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych, Koszalin;
• Ochrona danych osobowych w bibliotekach – jak bezpiecznie korzystać z Internetu, Koszalin;
• Ochrona danych osobowych w instytucjach, Szczecinek;
• Ochrona prawa autorskiego, Choszczno;
• Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii, Warszawa;
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Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna Książka kluczem do zrozumienia
siebie i innych, Opole;
• Festiwal literatury dla dzieci 2017, Poznań;
• Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych, Warszawa;
• Lubuskie Seminarium Biblioterapeutyczne, Zielona Góra;
• I Forum IBBY, Warszawa;
• seminarium Biblioteka Nowa w Drodze, Czechy;
• Gamifikowanie literatury na smartfonach, Koszalin;
• Festiwal Literacki Stacja Literatura 22, Stronie Śląskie, Sienna;
• konferencja Uzależnienia dzieci – zapobieganie, leczenie, karanie, Koszalin;
• III Stargardzkie Forum Kultury, Stargard;
• Mowa ciała w pracy managera i podczas obsługi klienta biblioteki, Łobez;
• Edukacja informacyjna i medialna. Nowe technologie edukacyjne w bibliotece,
Szczecin;
• Dotacje unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecinek;
• Biblioterapia formą pracy z uczniami z niepełnosprawnością, Gorzów Wlkp.;
• Grywalizacja – czyli jak przyciągnąć czytelników do biblioteki, Gorzów Wlkp.;
• Neurodydaktyczne inspiracje dla edukacji. Wokół idei Budzącej się Szkoły,
Szczecin;
• E-booki firmy Legimi w abonamencie dla bibliotek, Koszalin;
• IT Professional Certified Workshops, Wrocław;
• spotkanie E- Mocarzy, Poznań;
• warsztaty Zakręceni dla społeczności, Szczecinek;
• szkolenie E-wolontariat, Szczecinek;
• szkolenie Zarządzanie dziedzictwem w gminach, Pyrzyce;
• Komunikacja – Integracja – Współpraca – szkolenie z zasad aplikacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg
V A, Szczecin.
Coraz częściej bibliotekarze korzystają z nowoczesnych narzędzi Web 2.0
pozwalających na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie. Kursy e-learningowe
i webinaria nie wymagają dużych wydatków, a dają możliwość uczestniczenia
w szerokiej ofercie szkoleń na platformach internetowych. Webinaria dedykowane
bibliotekarzom są bezpłatne. W 2017 roku takie formy doskonalenia cieszyły się
bardzo dużą popularnością. Pracownicy bibliotek uczestniczyli między innymi
w webinariach takich jak:
• Ogólnopolskie akcje czytelnicze organizowane w bibliotece, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego;
• Jak zaaranżować przestrzeń w bibliotece na co dzień i na Noc (Bibliotek), Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
• Inicjatywy – dlaczego warto?, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
•
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Akcja żonkil w Twojej bibliotece, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
• O Żydach i Żydówkach, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
• Cyfrowa wyprawka, Fundacja Panoptykon;
• Social media w bibliotece, SBP;
• Wolnelektury.pl – krótki przewodnik po bibliotekach, Instytut Książki, Fundacja
Nowoczesna Polska.
Ponadto czterech bibliotekarzy z dwóch bibliotek ukończyło kurs e-learningowy
Bibliotekarstwo w praktyce zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.
Zwiększyła się grupa bibliotek, które w planach budżetowych wykazują brak
środków na doskonalenie pracowników. Na szkolenia w 2018 roku żadnych środków
finansowych nie zaplanowały biblioteki w Barlinku, Białym Borze, Brojcach, Czaplinku, Kamieniu Pomorskim, Mirosławcu, Połczynie-Zdroju, Rąbinie, Szczecinku,
Tychowie i Rewalu.
XI. Inwestycje, modernizacje, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych
W 2017 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2.
Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 rozpatrzono pozytywnie projekt tylko jednej biblioteki w województwie zachodniopomorskim – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipianach (powiat pyrzycki).
W sprawozdaniach opisowych ponad 18 bibliotek deklarowało złożenie wniosków do
programu Infrastruktura bibliotek w 2018 roku i w latach kolejnych. Chęć ponownego
pozyskania środków z Infrastruktury bibliotek zadeklarowało pięć placówek spośród
bibliotek, które już realizowały inwestycje w ramach tego programu w latach wcześniejszych.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach pozyskała dofinansowanie
zadania pod nazwą Remont z elementami przebudowy w wysokości 712,5 tys. zł,
w ramach drugiego naboru Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2.
Infrastruktura Bibliotek 2016–2020. Zaplanowano rozłożenie finansowania na trzy lata,
poczynając od 2018 roku. Prace remontowe będą obejmowały remont dachu, poddasza,
piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elektryczne i sanitarne oraz
remont muru granicznego i nawierzchni atrium.
Ponadto:
• Biblioteka Publiczna w Barwicach w 2017 roku przeprowadziła remont filii
w Nowym Chwalimiu.
• W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie przeprowadzono kompleksowy remont wypożyczalni z czytelnią główną. Odnowiono ściany, wymieniono podłogi,
instalację elektryczną, drzwi, oświetlenie i część mebli. Nową aranżację wnętrza
uzupełniły stylowe fotele, przyjazny kącik dla dzieci oraz stojak na czasopisma
i kwiaty.
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Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz odnowiła pomieszczenie socjalne, łazienkę oraz salę dziecięcą. Ze środków pozyskanych z MKiDN w ramach programu
Partnerstwo dla książki biblioteka utworzyła w pięciu punktach bibliotecznych
Magiczne kąciki czytelnicze. W każdej z tych placówek jedna ze ścian została pomalowana przez plastyka w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni dla czytelników.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, dysponująca pomieszczeniami
do prowadzenia różnorodnych zajęć kulturalnych, wyremontowała i wyposażyła
kilka pracowni, wymieniła oświetlenie i poprawiła estetykę korytarzy.
Gminna Biblioteka w Brojcach wyremontowała wnętrze, przedsionek i toalety
oraz wymieniła okna.
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie wykonano remont pomieszczeń, w których mieszczą się księgowość i kadry. Odnowiono piwnice, w całym
budynku zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne. Zakupiono meble do
gabinetu dyrektora i wymieniono sprzęty AGD w pomieszczeniu socjalnym przy
salach wystawowych, niezbędne przy organizacji imprez. Wykonano naprawy
przy schodach zabezpieczające przed przeciekaniem. Zakończono również remont
sanitariatu w filii w Cychrach.
W 2017 roku wykonano kolejny remont tarasu widokowego w Pałacu Wedlów –
siedzibie Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim.
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odmalowano wszystkie pomieszczenia
w filii nr 9.
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie odnowiła pomieszczenia w filiach
w Strzelewie i Błotnie. W głównej siedzibie biblioteki wyremontowano sekretariat, Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, zrealizowano kolejny etap
wymiany instalacji elektrycznej.
W Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Płotach wyremontowano toalety,
korytarz, naprawiono okna, położono nową instalację elektryczną. Odświeżono
też i wyposażono pokoje gościnne, odnowiono mur na dziedzińcu oraz wykonano
nowy cokół przy fundamentach obiektu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej (gmina Szczecinek) dokonała
termomodernizacji budynku swojej filii w Wierzchowie. Wymieniono okno,
centralne ogrzewanie oraz oświetlenie. Do biblioteki głównej i filii zakupiono
też meble: 20 regałów, ladę biblioteczną, fotel, gazetnik.
W 18 placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie wykonano prace
remontowe i modernizacyjne. Były to między innymi: naprawa uszkodzonych
tynków, malowanie ścian, sufitów i drzwi, wymiana źródeł światła, podgrzewaczy
wody, klimatyzatora w serwerowni, uszczelnienie połaci dachowej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tuczno przeprowadziła gruntowny remont
swojej siedziby. Wymieniono instalację elektryczną, wykładzinę podłogową i wymalowano wnętrze biblioteki. Budynek zyskał nową elewację. Na zewnętrznej
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ścianie umieszczono podświetlany napis informacyjny. Plac przed budynkiem
wyłożono kostką brukową. Przed placówką zamontowano stojaki na rowery oraz
tablicę ogłoszeniową.
• W Bibliotece Publicznej Gminy Ustronie Morskie położono panele podłogowe,
wymalowano ściany, wymieniono oświetlenie w wypożyczalni. Zakupiono też
nowe wykładziny oraz dziesięć dwustronnych regałów bibliotecznych.
W 2017 roku niewielkie remonty przeprowadziły też biblioteki w Goleniowie, Polanowie, Radowie Małym i Siemyślu.
Biblioteki w Karsku, Łobzie i Malechowie poprawiły standard swoich placówek
między innymi poprzez wymianę elementów wyposażenia.
XII. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność
bieżącą i inwestycje. Udział w programach, konkursach, grantach, sponsoring
W 2017 roku żadna z zachodniopomorskich bibliotek nie otrzymała dofinansowania
z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 2016–2020. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lipianach, ale finansowanie rozpocznie się w 2018 roku.
W 2017 roku z programu MKiDN Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 105 bibliotek województwa zachodniopomorskiego otrzymało 1 096 260 zł (wydatkowano
1 092 237 zł).
Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz w ramach Programu Równać Szanse 2016
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Regionalnym Konkursie Grantowym
wygrała 8,5 tys. zł na realizację projektu Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków.
Biblioteka pozyskała też 8 tys. zł z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki
i utworzyła w pięciu punktach bibliotecznych Magiczne kąciki czytelnicze.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach otrzymała 5,6 tys. zł z programu
MKiDN Partnerstwo dla książki na realizację zadania Bliskie spotkania z książką i biblioteką. W ramach tej inicjatywy odbyło się szereg zajęć i spotkań. Dzięki współpracy
ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, biblioteka zrealizowała projekt Kolorowe lato – organizacja zajęć dla dzieci pozostających w miejscu
zamieszkania podczas wakacji (stowarzyszenie otrzymało kwotę 3 tys. zł z programu
SPOŁECZNIK, a biblioteka 2,8 tys. zł ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych).
Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w 2017 roku realizowała pięć
projektów, na które pozyskała dofinansowanie:
• Wierny przyjaciel – dofinansowanie z Instytutu Książki w programie Partnerstwo
dla książki w wysokości 22 540 zł.
• Lato w teatrze – dofinansowanie z Instytutu Teatralnego kwotą 39,8 tys. zł. W ramach projektu warsztaty dla 50 uczestników w wieku od 6 do 18 lat poprowadziło
pięciu instruktorów w różnych zespołach zadaniowych (aktorskim, tanecznym,
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muzycznym, fotograficzno-performatywnym). Finałem dwutygodniowej pracy
uczestników przedsięwzięcia były dwie prezentacje dla mieszkańców miasta.
• Atelier młodego artysty dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach
Programu Równać Szanse (dofinansowanie w wysokości 8,5 tys. zł pozyskano
w 2016 roku). Celem projektu było przeprowadzenie cyklu warsztatów malarskich
dla młodzieży połączonych z odwiedzinami w profesjonalnym atelier malarza,
wizytą na wydziale artystycznym wyższej uczelni i zorganizowaniem wernisażu
oraz wystawy prac uczestników.
• Na realizację projektu Uczymy się przez zabawę biblioteka pozyskała dofinansowanie Fundacji BGK w programie Na dobry początek! w kwocie 9998 zł.
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
• W 2017 roku pozyskano 8,5 tys. zł na przedsięwzięcie Kawał nieba w gębie ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać
Szanse. Realizację projektu zaplanowano na 2018 rok.
Gmina Choszczno przekazała Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację celową na realizację zadania Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10
tys. zł. Zakupiono książki z zakresu psychologii, medycyny oraz poruszające problemy
uzależnień. Zorganizowano spotkania dla młodzieży i dla dorosłych, a także zakupiono
nagrody książkowe dla uczestników konkursu Bezpieczny Internet.
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim otrzymała dwa granty ze środków
Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz Ośrodka Działaj Lokalnie
w Złocieńcu – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem
Wałeckim. Zrealizowano dwa projekty:
• Gra terenowa na smartfony – zadanie było współfinansowane ze środków powiatu
drawskiego, wysokość dofinansowania wyniosła 5350 zł,
• Kradzież w Bibliotece – pierwsza kaliska gra miejska na smartfony. Biblioteka
uzyskała roczną licencję na oprogramowanie umożliwiające tworzenie własnych
gier na smartfony. Kradzież w Bibliotece powstała dzięki zastosowaniu aplikacji
ActionTrack (wykorzystującej między innymi technologię geocachingu i GPS)
oraz zaangażowaniu uczestników warsztatów. Ma charakter detektywistyczny
i przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka w Kaliszu Pomorskim otrzymała też dofinansowanie ze środków Powiatu
Drawskiego w wysokości 4 tys. zł na realizację cyklicznej wystawy Życie społeczne
i kulturalne mieszkańców Kalisza Pomorskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego w ramach Projektu Ekonomiczny sposób myślenia 55+. Dotacja
wyniosła 11 782 zł. W ramach przedsięwzięcia biblioteka zrealizowała między innymi
szkolenia komputerowe, prelekcje przedstawiciela NBP (na przykład Zarządzanie
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budżetem osobistym, Nowoczesne usługi bankowe czy Bankowość elektroniczna) oraz
wycieczkę do Centrum Pieniądza w Warszawie. Na projekt Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2017 ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasto Kołobrzeg biblioteka otrzymała 12 tys. zł.
W ramach jego realizacji zorganizowano ferie zimowe i wakacje dla dzieci.
Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach programu
MKiDN Promocja czytelnictwa na projekt Tomek i tajemnica zaginionego pomnika
(cykl imprez promujących twórczość Alfreda Szklarskiego w 105 rocznicę jego urodzin).
Realizowano go w bibliotece koszalińskiej i wybranych bibliotekach powiatu koszalińskiego. Złożyły się na niego między innymi warsztaty literackie, konkursy plastyczne,
wystawy oraz wydanie komiksu regionalnego Tomek i tajemnica zaginionego pomnika.
Koszt całego projektu wyniósł 50 925 zł – z czego 35 200 zł zostało pozyskane w ramach
programu MKiDN Promocja czytelnictwa.
Biblioteka Publiczna w Świeszynie na projekt Słowa i opowieści w historii Świeszyna
otrzymała dofinansowanie w wysokości 4023 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017. Celem projektu było odtworzenie
historii gminy Świeszyno i stworzenie opowieści o życiu osób, które organizowały podstawowe dziedziny życia w gminie. Jako końcowy efekt przedsięwzięcia zaplanowano
wydanie w 2018 roku książki.
Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach Ogród Kultury otrzymała
dofinansowanie na trzy projekty:
• Mój język – mój świat z programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj
do ulubionych (15 000 zł).
• Z książką w ogrodzie z programu Instytutu Książki Partnerstwo dla książki (6 300
zł). W ramach projektu opracowano grę terenową, która polega na odnalezieniu
10 miejsc w Ogrodzie Dendrologicznym, zaznaczonych na mapce rozdawanej
jej uczestnikom.
• Nasza Niepodległa – Przelewice 2017 – w ramach rządowego programu Niepodległa otrzymano dofinansowanie w kwocie 13 770 zł (wydatkowano 13 445 zł).
Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu otrzymała wsparcie w postaci darowizny
finansowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 1083 zł.
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów zorganizowała Folk Film Festiwal
(seanse polskich bajek w bibliotece). Placówka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10 tys. zł. Informacje o imprezie
znajdują się na Mapie kultury (mapakultury.pl) Narodowego Centrum Kultury. Dzięki
Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich biblioteka pozyskała też środki na dwa projekty
czytelnicze –Kulturotwórcza rodzinka oraz Zgrana rodzinka. Polegały one na organizacji
spotkań z psychologami i pedagogami pod hasłem Tego dowiesz się w bibliotece. Na
realizację przedsięwzięcia Kulturotwórcza rodzinka pozyskano tablicę multimedialną
wraz z projektorem oraz 66 300 zł, a na projekt Zgrana rodzinka – 31 590 zł.
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W 2017 roku Książnica Pomorska otrzymała dofinansowanie na sześć projektów:
• Czytam więc jestem i zmieniam świat – literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni –
dofinansowanie w wysokości 16 900 zł ze środków MKiDN z programu Promocja
czytelnictwa. Zadanie obejmowało zorganizowanie szeregu spotkań literackich,
konkursów, warsztatów twórczych i innych wydarzeń skierowanych do dzieci
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk trudnych. Przedsięwzięcie
realizowano na terenie Szczecina i Polic.
• Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz
Joannes de Verdena, Sermones, 1489 – wsparcie w kwocie 49 500 zł z programu
MKiDN Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych. Realizacja projektu przyczyniła się do uratowania dzieł niezwykle cennych dla kultury i historii.
• Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni otrzymał z programu MKiDN Promocja
czytelnictwa dofinasowanie w wysokości 142 500 zł. Coroczna impreza ma na celu
propagowanie czytelnictwa i umożliwia kontakt z wybitnymi postaciami polskiej
kultury (pisarze, aktorzy i dziennikarze).
• Podążać za marzeniami – dofinansowanie z programu MKiDN Conrad 2017 wyniosło 7000 zł. Zadanie miało na celu propagowanie twórczości i postaci Josepha
Conrada. Projekt był realizowany wraz z innymi bibliotekami publicznymi województwa zachodniopomorskiego.
• Dyskusyjne Kluby Książki zostały dofinasowane ze środków Instytutu Książki kwotą
85 600 zł. Dzięki realizacji zadania w województwie zachodniopomorskim działa ich
niemal 100, skupiając 800 stałych członków. Pozyskiwane środki finansowe pozwalają na organizację spotkań autorskich z pisarzami, a także szkoleń dla moderatorów.
• Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej
w Szczecinie. Projekt współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1, VIII oś priorytetowa Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w wysokości 2 741 005,32 zł. Jego głównym
celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie
regionalnego centrum digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zwiększenie
dostępności społeczeństwa do zbiorów bibliotecznych, w tym w formie cyfrowej,
poprzez unowocześnienie zaplecza sprzętowego pozwalającego na stworzenie
regionalnej biblioteki mediów cyfrowych.
Biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego brały udział w siódmej
edycji Rankingu Bibliotek przygotowanego przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”. Nagrodzono samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej
gminy. Spośród bibliotek województwa zachodniopomorskiego najwyższe miejsce zajęło
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów (2). Na wysokich pozycjach
uplasowały się również biblioteki w Nowogardzie (23), Dębnie (26), Międzyzdrojach (32),
Biesiekierzu (34) i Gryfinie (42).
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Niektóre z bibliotek zamiast środków finansowych z projektów i od różnych podmiotów
pozyskały sprzęt, elementy wyposażenia, nagrody do konkursów itp.:
• Biblioteka Publiczna w Dobrej (powiat łobeski) pozyskała drukarkę wielofunkcyjną
oraz tonery w ramach realizowanych projektów Nowe kompetencje – nowe szanse
oraz Sterownik – 2016;
• Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach otrzymała książki i audiobooki dzięki
udziałowi w akcji organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Paczka Literacka;
• Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie w ramach programu e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści pozyskała laptop i tablet;
• Sklep NEONET ufundował nagrody w Wielkim Kamieńskim Dyktandzie zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Pomorskim.
• Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie pozyskała z Kuratorium Oświaty
w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz od prywatnych przedsiębiorców
materiały na zajęcia wakacyjne realizowane w jej wszystkich placówkach. Biblioteka
otrzymała też wyposażenie z Fundacji Orange na utworzenie pracowni komputerowej.
Przekazano jej telewizor, trzy laptopy, oprogramowanie antywirusowe, urządzenie
wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4, dwa zestawy LOFI Robotów oraz meble.
Biblioteka Publiczna Gminy Manowo uczestniczyła w projekcie Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej, organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest wywołanie
szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. W ramach jego
realizacji placówka zorganizowała Debatę w Bibliotece w Manowie. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele samorządu, sołtysi, rady sołeckie i osiedlowe z terenu gminy Manowo,
a także jej mieszkańcy.
Od 2016 roku zauważalnie spada liczba projektów/zadań/grantów, które realizowały
biblioteki województwa zachodniopomorskiego, dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Jednakże kilkanaście bibliotek wykazywało zaangażowanie w projekty, w formie
partnerstwa z innymi organizacjami, instytucjami czy stowarzyszeniami, które otrzymały
dofinansowanie na zadania lokalne. Biblioteki dysponujące wykształconą kadrą i lokalem
otwartym w dogodnych godzinach, były dobrym partnerem dla tych instytucji.
XIII. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych
na rzecz bibliotek gminnych. Zadania wojewódzkie realizowane
przez Książnicę Pomorską
1. Liczba bibliotek powiatowych
W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje:
• 1 biblioteka powiatowa (organizatorem jest starostwo powiatowe);
• 6 bibliotek, których funkcje powiatowe są zapisane w statucie (oraz w nazwie
biblioteki), ale zadania powiatowe realizują na podstawie porozumień;
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•

10 bibliotek pełniących funkcje powiatowe na mocy porozumień (organizatorem
jest samorząd gminny);
• 3 biblioteki w miastach grodzkich (w tym Koszalińska Biblioteka Publiczna,
która pełni funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu grodzkiego i ziemskiego).
W powiecie gryfińskim funkcje powiatowe pełnią dwie biblioteki – w Gryfinie
i w Chojnie.
W województwie zachodniopomorskim jedynie powiat kołobrzeski nie posiada
biblioteki powiatowej.
2. Stan organizacyjny bibliotek powiatowych
W 2017 roku biblioteki powiatowe otrzymały od 6 tys. do 80 tys. zł na działalność na
rzecz bibliotek w powiecie (średnio 32 tys. zł). Fundusze te w zdecydowanej większości
nie były wystarczające. W wyjątkowej sytuacji jest Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wałczu, której całość działalności finansowana jest ze środków starostwa powiatowego (135,4 tys. zł).
Łącznie samorządy powiatowe przekazały bibliotekom na działalność powiatową
775 475 zł, to jest o 33 000 zł więcej niż w 2016 roku. Niestety po raz kolejny zmniejszono dotację Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wałczu (6600 zł).
Na zwiększenie ogólnej sumy miały wpływ podwyżki dotacji w powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, kamieńskim, szczecineckim, polickim. Stosunkowo duże,
bo dwukrotne, zwiększenie dotacji miało miejsce w przypadku Kamienia Pomorskiego.
Z kolei starostwo sławieńskie zmniejszyło dotację o 10 tys. zł.
W 2017 roku na prowadzenie działalności powiatowej poniżej 15 tys. zł otrzymały
cztery biblioteki w trzech powiatach:
• gryfińskim (biblioteki w Chojnie i Gryfinie) – po 6 tys. zł,
• gryfickim –10,8 tys. zł,
• myśliborskim – 10 tys. zł.
Spośród 18 bibliotek powiatowych funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim 6 dysponowało budżetem powiatowym wynoszącym powyżej 50 tys. złotych.
Biblioteki w Białogardzie i Choszcznie w ramach przyznanej kwoty nadal finansują
wdrażanie jednolitych komputerowych systemów bibliotecznych w swoich powiatach
oraz prowadzą systematyczne szkolenia w tym zakresie.
Wśród 18 bibliotek sprawujących funkcje powiatowe, w dalszym ciągu 4 nie są samodzielnymi instytucjami kultury (działają w strukturach ośrodków kultury). Należą do nich:
• Ośrodek Kultury. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim,
• Centrum Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie (jest biblioteką powiatową dla połowy powiatu gryfińskiego),
• Samorządowa Agencja Promocji i Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku,
• Świdwiński Ośrodek Kultury. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdwinie.
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Brak samodzielności organizacyjnej utrudnia wyżej wymienionym bibliotekom
pełnienie nadzoru merytorycznego nad placówkami w powiecie, zwłaszcza że teren
działania ośrodków kultury obejmuje jedynie własną gminę, a nie cały powiat. Brak
biblioteki powiatowej bądź brak samodzielności organizacyjnej spowodował, że w województwie zachodniopomorskim szczególnie dużo bibliotek niebędących instytucjami
kultury znajduje się właśnie w takich powiatach. W powiecie świdwińskim i kołobrzeskim
(powiat kołobrzeski nie prowadzi biblioteki powiatowej) funkcjonuje siedem bibliotek
niemających statusu instytucji kultury. W powiecie kołobrzeskim aż w czterech gminach
biblioteki nie są instytucjami kultury, a w powiecie świdwińskim brakuje instytucji
kultury w trzech gminach.
W całym województwie zatrudnionych jest 17 instruktorów (14,5 etatu) z czego
9 to pracownicy Książnicy Pomorskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Pomocą w działalności na rzecz bibliotek służą
dyrektorzy lub pracownicy bibliotek powiatowych pobierający dodatki powiatowe.
3. Zadania realizowane przez biblioteki powiatowe
Ze sprawozdań nadsyłanych do Książnicy Pomorskiej wynika, że najczęstszą
pomocą dla bibliotek gminnych jest instruktaż i doradztwo, zarówno na miejscu
w bibliotekach gminnych, jak i podczas spotkań w bibliotece powiatowej. Niestety
pracownicy niemal jednej trzeciej bibliotek powiatowych (5) w 2017 roku nie wyjeżdżali w teren w ogóle.
W sprawozdaniach z 2016 roku biblioteki powiatowe wykazywały większą liczbę
wyjazdów w teren, za to mniejszą liczbę szkoleń w swoich siedzibach. Z kolei w 2017
roku zwiększono liczbę przeprowadzonych szkoleń w bibliotekach powiatowych kosztem wyjazdów w teren.
Szkolenia i warsztaty przeprowadzone w bibliotekach powiatowych
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie:
• szkolenie Ochrona prawa autorskiego,
• prelekcja o związkach Marii Dąbrowskiej z Belgią wygłoszona przez prof. Barbarę Styk,
• warsztaty Zróbmy sobie książkę (przeprowadzone przez pracownika Książnicy
Pomorskiej).
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie:
• szkolenie System biblioteczny MAK+,
• spotkanie metodyczne Biblioteki powiatowe – rola, zadania, problemy,
• szkolenie Wykorzystanie dostępnych narzędzi do promocji książki, biblioteki,
czytelnictwa.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim:
• szkolenie MAK+ przeprowadzone w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu,
• konferencja kierowników i dyrektorów bibliotek powiatu drawskiego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czaplinku.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie:
• szkolenie z obsługi zintegrowanego programu bibliotecznego MAK+ przeprowadzone przez pracownika Instytutu Książki,
• szkolenie z ochrony danych osobowych oraz RODO przeprowadzone przez firmę
ESCEKA.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach:
• szkolenie z zakresu statystyk bibliotecznych przeprowadzone przez pracownika
Książnicy Pomorskiej.
Koszalińska Biblioteka Publiczna:
• konferencja Analiza czytelnictwa bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego
za 2016 r. (sesja wyjazdowa w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno),
• wykład Joanny Olech z okazji Dnia Bibliotekarza zatytułowany Nowoczesna
ilustracja książkowa,
• wykład dr. Grzegorza Leszczyńskiego Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji,
• warsztaty Biblioteka wrażeń, czytanie wrażeniowe,
• szkolenie Gamifikowanie literatury na smartfonach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie:
• szkolenie Komunikacja niewerbalna w obsłudze klienta biblioteki przeprowadzone
przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations.
Biblioteka w Policach:
• szkolenie Dobrze planujesz, w pracy zyskujesz przeprowadzone przez pracownika
Książnicy Pomorskiej.
Książnica Stargardzka:
• szkolenie Digitalizacja regionalnych dokumentów życia społecznego oraz czasopism o tematyce regionalnej za pomocą narzędzi software i hardware w Książnicy
Pomorskiej (przeprowadzone przez pracownika Książnicy Pomorskiej),
• szkolenie Sposobów kilka na promocję biblioteki oraz czytelnictwa w Sieci i nie
tylko.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdwinie:
• szkolenie Zmiany w regulaminie biblioteki, ochrona danych osobowych.
Podobnie jak w roku poprzednim w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Drawsku Pomorskim, w porozumieniu z dyrektorami i kierownikami bibliotek w powiecie, część dotacji w 2017 roku postanowiono przeznaczyć na wsparcie działalności
statutowej bibliotek gminnych, współorganizację ich udziału w ogólnopolskich akcjach
bibliotecznych oraz szkolenia zawodowe bibliotekarzy i inne związane z tym wydatki.
Wykorzystanie tych środków pozostawiono w gestii kierowników bibliotek gminnych.
Wśród wydatków opłaconych z tych środków znalazły się opłaty za spotkania autorskie,
spektakle dla dzieci, nagrody w konkursach czytelniczych, niezbędne materiały biurowe
i plastyczne, usługi wydawnicze, poligraficzne itp.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie sfinansowała ze środków starostwa zakup książek dla bibliotek gminnych w powiecie (dla 5 bibliotek przeznaczono 5 tys. zł).
Ponadto biblioteki w Goleniowie i Myśliborzu opłaciły, ze środków na działalność
powiatową, pracownikom bibliotek gminnych ze swoich powiatów uczestnictwo w szkoleniach w Książnicy Pomorskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie z własnego budżetu (poza dotacją ze starostwa) opłaciła szkolenie Ochrona danych osobowych w bibliotece – jak bezpiecznie
korzystać z Internetu, na które zaprosiła bibliotekarzy z terenu powiatu.
Dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej ukończył studia podyplomowe
w zakresie ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie – Administrator Bezpieczeństwa Informacji – i w związku z tym
prowadził szkolenia dla bibliotekarzy w bibliotece wojewódzkiej i bibliotekach
powiatowych.
Niezmiennie od wielu lat najbogatszą działalność na rzecz bibliotek gminnych
prowadzą biblioteki powiatowe w Choszcznie, Koszalinie i Stargardzie. Pośród różnorodnych form wsparcia na uwagę zasługują liczne wyjazdy instruktorów i pracowników
bibliotek, których celem jest pomoc merytoryczna, długofalowe szkolenie młodych
bibliotekarzy z bibliotek gminnych, kontrola pracy, organizacja spotkań autorskich
i imprez cyklicznych o zasięgu powiatowym oraz bieżący kontakt z organizatorami
bibliotek.
Biblioteki powiatowe coraz częściej organizują spotkania w miejscowościach innych niż miasta powiatowe, aby bibliotekarze mogli na miejscu zapoznać się z pracą
innych bibliotek gminnych. W województwie zachodniopomorskim takie formy kontaktu realizują biblioteki z Choszczna, Drawska Pomorskiego, Koszalina, Stargardu
i Szczecinka.
Powraca forma szkoleniowa w postaci instruktażu na miejscu – w bibliotece gminnej.
Dotyczy ona najczęściej szkolenia nowych pracowników, doraźnej pomocy w sprawach
bieżących oraz wyjazdów związanych ze spotkaniami autorskimi. Na 18 bibliotek
sprawujących funkcje powiatowe w województwie zachodniopomorskim, 13 wykazało
wyjazdy instrukcyjne do bibliotek gminnych (biblioteka w Białogardzie – 3 wyjazdy,
w Chojnie – 10, Choszcznie – 5, Drawsku Pomorskim – 1, Goleniowie – 1, Gryfinie – 4,
Koszalinie – 33, Myśliborzu – 3, Policach – 3, Sławnie – 1, Stargardzie – 6, Szczecinku – 22, Świdwinie – 20).
Ponad 35% środków otrzymywanych przez biblioteki powiatowe ze starostw jest wykorzystywane na wynagrodzenia dla bibliotekarzy w bibliotekach powiatowych, kolejne
30% stanowi zakup materiałów bibliotecznych dla bibliotek powiatowych. Ze środków
powiatowych opłacany jest przez niektóre biblioteki dostęp do e-booków.
Powoli poprawia się sytuacja wśród bibliotek pełniących zadania powiatowe, które oprócz sporadycznych kontaktów telefonicznych i e-mailowych do 2017 roku nie
prowadziły praktycznie żadnych działań skierowanych do bibliotekarzy. W roku spra87
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wozdawczym widocznie zwiększyła się ich liczba. Nieaktywne do tej pory biblioteki
podjęły się realizacji pojedynczych zadań powiatowych, takich jak: szkolenie w bibliotece powiatowej, opłacenie szkolenia dla bibliotekarzy z terenu, opłacenie spotkania
autorskiego w bibliotece gminnej.
Sześć bibliotek wydaje prawie cały swój budżet przeznaczony na zadania powiatowe na dodatki dla swoich pracowników lub na zakup księgozbioru do bibliotek
powiatowych.
Cztery biblioteki dotację powiatową nadal przeznaczały wyłącznie na potrzeby własne i nie prowadziły działalności na rzecz bibliotek w powiecie. Biblioteki te otrzymują
najniższe dotacje z powiatu (do 20 tys. zł). Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu
jest jedyną biblioteką powiatową w województwie zachodniopomorskim w całości
finansowaną ze starostwa, a wysokość tych środków wystarcza jedynie na utrzymanie
biblioteki.
Na szkolenia organizowane w bibliotekach powiatowych w 2017 roku wydatkowano
o 1,3% więcej środków niż w 2016 roku (tzn. 2,7% wszystkich środków powiatowych).
Książnica Stargardzka, oprócz dotacji na działalność powiatową (60 tys. zł), otrzymała od starostwa dotację celową (45 tys. zł), która nie była związana z działalnością
powiatową.
4. Zadania wojewódzkie zrealizowane przez Książnicę Pomorską
Realizując zadania ustawowe, biblioteka wojewódzka prowadzi korespondencję
z burmistrzami i wójtami gmin oraz podejmuje działania mające na celu utworzenie
bibliotek zorganizowanych zgodnie z obowiązującym prawem. Konsultowano statuty
bibliotek w Białogardzie, Ińsku i Przelewicach. Sporządzono pisemne opinie związane
z likwidacją filii biblioteki w Wolinie oraz z połączeniem bibliotek w Kamieniu Pomorskim i Radowie Małym z innymi instytucjami kultury.
Prowadzono także instruktaż metodyczny dla bibliotek. W ostatnim roku udzielono
pomocy między innymi z zakresu procedury postępowania przy zarządzaniu zbiorami,
ewidencji materiałów bibliotecznych i metodologii prowadzenia statystyk bibliotecznych
w Barlinku, Boleszkowicach, Ińsku, Pyrzycach, Radowie Małym, Siemyślu.
W 2017 roku biblioteka wojewódzka kontynuowała rozmowy z samorządami dwóch
gmin – Kamień Pomorski i Radowo Małe – w sprawie połączenia bibliotek z ośrodkami
kultury. W przypadku Radowa Małego wydano opinię pozytywną (biblioteka rozpoczęła
działalność w nowej strukturze z dniem 1 stycznia 2018 roku), a w przypadku Kamienia
Pomorskiego opinia była negatywna.
W 2017 roku pracownicy Książnicy Pomorskiej przeprowadzili szkolenia i warsztaty
dla pracowników bibliotek publicznych w województwie zachodniopomorskim:
• Digitalizacja regionalnych dokumentów życia społecznego oraz czasopism o tematyce regionalnej za pomocą narzędzi software i hardware;
• cztery szkolenia z zakresu opracowania różnych typów zbiorów (płyty CD, DVD,
audiobooki, dokumenty cyfrowe);
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Tworzenie prezentacji w programie Prezi;
Urządzenia mobilne w bibliotece;
Oferta atrakcyjnych zajęć plastycznych w bibliotece;
dwa szkolenia Biblioteka dla… Diagnozowanie potrzeb mieszkańców;
Dobrze planujesz w pracy zyskujesz (szkolenie przeprowadzono w bibliotece
Policach);
• Wypełnianie formularza K-03 za 2017 rok (szkolenie odbyło się w bibliotece
w Gryficach).
Ponadto w Książnicy Pomorskiej zorganizowano następujące szkolenia:
• Deskryptory BN (Wojciech Kowalewski – Sokrates),
• spotkanie informacyjne dotyczące Programu Wieloletniego Infrastruktura bibliotek (Ryszard Skrzypczak – Instytut Książki),
• Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem
literackim (Anna Sadowska – KLANZA),
• 100+ kapitalnych pomysłów na promocję czytelnictwa (Barbara M. Morawiec),
• Kontrola zarządcza i ochrona danych osobowych w bibliotekach (Dariusz Florek),
• Gamifikowanie literatury pięknej na smartfonach i tabletach (Marcin Skrabka).
Dzięki współpracy z kilkoma instytucjami w Książnicy Pomorskiej zrealizowano
bezpłatne warsztaty i szkolenia:
• w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki odbyły się trzy szkolenia dla moderatorów klubów z terenu województwa – Dwa bratanki – odkrywamy literaturę
węgierską w Polsce, Literatura dziecięca. Najnowsze tendencje rozwojowe książki
dla dzieci i młodzieży. Pedagogika zabawy w pracy z książką oraz Wzorcowe
spotkanie klubu książki;
• pracownicy Instytutu Książki przeprowadzili trzy szkolenia dla bibliotekarzy
pracujących w systemie MAK+ (poziom podstawowy i poziom zaawansowany).
Podsumowując, w 2017 roku biblioteka wojewódzka zorganizowała 25 szkoleń dla
553 bibliotekarzy z województwa.
Podobnie jak w latach ubiegłych Książnica Pomorska współorganizowała dla dyrektorów bibliotek powiatowych oraz pełniących funkcje powiatowe konferencje w:
• Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinku – omówiono wyniki czytelnictwa
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku, przeprowadzono warsztaty
Biblioteka dla … Diagnozowanie potrzeb mieszkańców, przedstawiono e-usługę
OMNIS oraz ofertę LEGIMI;
• Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Drawsku Pomorskim – omówiono
sprawy bieżące i przeprowadzono szkolenie Kontrola zarządcza i ochrona danych
osobowych w bibliotekach.
Dla bibliotekarzy zorganizowano seminarium obejmujące podsumowanie wyników
pracy bibliotek w 2016 roku oraz wykład prof. Ewy Kołodziejek Jak pisać, żeby nas
czytano.
89

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Ponadto w bibliotekach województwa zachodniopomorskiego odbywały się
prelekcje i prezentacje dotyczące życia i twórczości polskich pisarzy. Wykłady,
połączone z prezentacją, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, wygłaszał sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej. W 2017 roku tego typu
spotkania odbyły się 11 razy – w Biesiekierzu, Bobolicach, Dobrej (powiat policki),
Goleniowie, Gryficach, Kołobrzegu, Mielnie, Policach, Świnoujściu, Tymieniu – filii
biblioteki w Będzinie.
W ramach współpracy z bibliotekami Książnica Pomorska zorganizowała też:
• dwa wykłady z prezentacją Jak mówić do ludzi i do rzeczy w Nowogardzie,
• warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w Choszcznie (przeprowadzone
przez redaktora szczecińskiego dziennika oraz pracownika Książnicy Pomorskiej).
W 2017 roku Książnica Pomorska koordynowała projekt Książnica FiKa mający
na celu rozwijanie zamiłowania do literatury pięknej wśród dzieci. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono warsztaty literackie w bibliotekach w Choszcznie, Łobzie,
Nowogardzie, Policach oraz w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Uczestniczyło
w nich łącznie 146 osób. Całość kosztów związanych z realizacją zadania pokryła
Książnica Pomorska ze środków finansowych marszałka województwa zachodniopomorskiego.
Projekt Podążać za marzeniem dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Program Conrad 2017 – miał na celu propagowanie twórczości
i postaci Josepha Conrada. Realizowany był w 21 bibliotekach województwa zachodniopomorskiego. Obejmował konkurs, cykl wykładów i prelekcji, inscenizacje teatralne
oraz warsztaty interpretacyjne.
Biblioteki z terenu województwa uczestniczyły również w Festiwalu Czytania
Odkrywcy Wyobraźni 2017 finansowanym z programu MKiDN Promocja czytelnictwa. Wydarzenia w ramach tego wydarzenia miały miejsce nie tylko w Szczecinie, ale i w bibliotekach w Goleniowie, Gryfinie, Policach i Stargardzie. Imprezy
towarzyszące festiwalowi zorganizowano także w Cedyni, Gryficach, Policach
i Świnoujściu.
W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki w 2017 roku w województwie
zachodniopomorskim funkcjonowały 83 (+13) kluby (58 dla dorosłych, 25 dla dzieci i młodzieży). Zorganizowano 642 regularne spotkania, w których uczestniczyło
752 stałych członków. W ramach programu dotacyjnego odbyły się 34 spotkania
autorskie: z Piotrem Stankiewiczem (w Gryfinie, Koszalinie i Sianowie), Edwardem
Dębskim (w Barlinku), Agnieszką Frączek (w Chojnie, Choszcznie, Darłówku, Dębnie, Sianowie i Trzebiatowie), Szymonem Hołownią (w Dziwnowie i Trzebiatowie),
Filipem Łobodzińskim (w Dębnie, Karsku i Kołobrzegu), Hanną Cygler (w Czaplinku,
Nowogardzie, Pyrzycach i Sianowie), Agnieszką Lingas-Łoniewską (w Białogardzie, Chojnie, Pyrzycach, Stanominie i Trzebiatowie), Arkadiuszem Niemirskim
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(w Tucznie), Leszkiem Gnoińskim (w Choszcznie), Jakubem Żulczykiem (w Policach
i Szczecinie – w Książnicy Pomorskiej), Filipem Springerem (w Bierzwniku), Olą
i Karolem Lewandowskimi (w Kołobrzegu), Elżbietą Romanowską (w Kołobrzegu),
Magdaleną Zarębską (w Gryfinie).
Na potrzeby klubów zakupiono 1936 wol. książek, w tym 1370 egzemplarzy dla
dorosłych i 566 dla dzieci i młodzieży.
Pracownicy Książnicy Pomorskiej opracowali roczną statystykę usług bibliotecznych w województwie zachodniopomorskim dla GUS za 2017 rok. Na potrzeby
MKiDN zestawiono dane statystyczne, w dużej mierze nieobjęte sprawozdawczością
GUS, a dotyczące źródeł finansowania zakupów, całości budżetu bibliotek, zatrudnienia oraz dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie zebranych
danych statystycznych oraz sprawozdań opisowych nadesłanych przez biblioteki
opracowano i wydano Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa
zachodniopomorskiego w 2016 r., które przekazano władzom samorządowym, bibliotekom województwa zachodniopomorskiego oraz Bibliotece Narodowej. Zbierając
dane statystyczne, instruktorzy z Książnicy Pomorskiej korygowali nieprawidłowo
wypełniane elektroniczne formularze. Niestety, nie wszystkie biblioteki poprawiały
błędy. Mogą więc wystąpić różnice pomiędzy danymi, którymi dysponuje biblioteka
wojewódzka a danymi GUS.
Współpracowano ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w projekcie Analiza
Funkcjonowania Bibliotek. Działania obejmowały analizę danych i korygowanie błędów w formularzach wypełnianych przez biblioteki. W 2017 roku w badaniach Analizy
Funkcjonowania Bibliotek udział wzięło 117 bibliotek (wszystkie biblioteki publiczne
województwa zachodniopomorskiego zarejestrowały się na portalu projektu).
W związku z podziałem środków MKiDN na zakup nowości w 2017 roku w ramach
Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek przeanalizowano stan organizacyjno-prawny bibliotek publicznych w województwie zachodniopomorskim oraz dokonano podziału środków.
Na stronie internetowej Książnicy Pomorskiej, na bieżąco, zamieszczane są informacje dla bibliotek, akty prawne, materiały metodyczne oraz aktualizowane są dane
teleadresowe bibliotek.
Książnica Pomorska rozprowadzała nieodpłatnie wydawane przez siebie czasopismo
„Bibliotekarz Zachodniopomorski”, służące bibliotekom w województwie między innymi
jako materiał metodyczny.
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280044

55494

224550

15

Ogółem

5

29

53

11

6

7

33

1

106

28

4

36

82

15

70

43

84

69

14

56

16

Na 100
mieszkańców

Wypożyczenia na zewnątrz
Książki, czasopisma, zbiory
książek, czasopism,
specjalne i dokumenty
zbiorów specjalnych i
elektroniczne udostępnione
dokumentów
na miejscu
elektronicznych

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (wg powiatów)

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

61429

32175

6400

4323

13880

Razem:
powiat gryficki

Gryfino

Banie

Cedynia

Chojna

2

3881

16809

8937

Płoty

Rewal

4065

Karnice

Trzebiatów

1

3793

Brojce

1

1

3

8

14

2

2

1

6

22

82548

23944

Gryfice

2

1

13

Razem:
powiat goleniowski

4929

Stepnica

1

3058

5092

9

Maszewo

Nowogard

Osina

2

8825

24760

Goleniów

Przybiernów

7

57822

35884

Razem:
powiat drawski

1

2

4322

15340

Złocieniec

2

Wierzchowo

2506

Ostrowice

1

3

2

7399

Stan
ludności

1

Placówki biblioteczne

Kalisz Pomorski

Powiat/gmina

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

2

3

0

0

0

15

9

0

1

3

4

Punkty biblioteczne

34881

13271

32890

147160

206247

55387

29363

19585

23123

15205

63584

270517

25041

11736

19118

132879

19801

61942

160753

32478

23902

24511

27008

5

Ogółem

251

307

514

457

336

330

757

219

569

401

266

328

508

230

625

537

224

173

278

212

553

978

365

6

Na 100
mieszkańców

Księgozbiór w woluminach
(łącznie z czasopismami
oprawnymi)

1739

446

1723

3522

6079

1569

642

476

432

507

2453

9630

835

245

618

1688

519

5725

5378

1375

286

450

793

7

Przybyło
książek

1085

376

1528

2283

5333

1452

642

476

428

357

1978

8714

767

245

592

1661

491

4958

4258

736

286

300

622

8

Liczba
ogółem

8

9

24

7

9

9

17

5

11

9

8

11

16

5

19

7

6

14

7

5

7

12

8

9

Na 100
mieszkańców

Zakup książek

25439

8400

28213

55022

117405

34294

10764

12474

9810

8251

41812

182323

19102

6150

15301

38625

10261

92884

92428

17872

7804

7197

12402

10

Wartość
książek w
zł.

1175

223

734

5193

6942

1614

281

1175

466

169

3237

9730

656

237

425

3620

598

4194

5511

1013

466

468

905

11

Ogółem

8

5

11

16

11

10

7

13

11

4

14

12

13

5

14

15

7

12

10

7

11

19

12

12

Na 100
mieszkańców

Czytelnicy

23261

9786

11881

102018

103476

17739

2625

17043

4795

8516

52758

262841

10145

2385

11221

97434

12391

129265

80504

18503

8559

4398

13568

13

Ogółem

168

226

186

317

168

106

68

191

118

225

220

318

206

47

367

394

140

360

139

121

198

175

183

14

Na 100
mieszkańców

17523

13322

2064

48935

18874

947

549

4649

2714

1206

8809

113630

3415

255

2145

69250

7036

31529

13765

928

211

6959

295

15

Ogółem

126

308

32

152

31

6

14

52

67

32

37

138

69

5

70

280

80

88

24

6

5

278

4

16

Na 100
mieszkańców

Wypożyczenia na zewnątrz
Książki, czasopisma, zbiory
książek, czasopism,
specjalne i dokumenty
zbiorów specjalnych i
elektroniczne udostępnione
dokumentów
na miejscu
elektronicznych

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (wg powiatów)

S
SPRAWOZDANIA

93

1

4

18

4

3771

3696

79543

8596

6755

Siemyśl

Ustronie Morskie

Razem:
powiat kołobrzeski

Będzino

Biesiekierz

3

2

2

4009

3

19

Rymań

Kołobrzeg

5171

47217

46527

Razem:
powiat kamieński

6

Gościno

12224

Wolin

4

1

3

4276

Świerzno

5628

6535

Międzyzdroje

2

3

5922

Golczewo

3

3

10741

3982

Dziwnów

25

Kołobrzeg gmina
(Zieleniewo)
Dygowo

14278

Kamień Pomorski

2

5485

83079

Widuchowa

Razem:
powiat gryfiński

3

5402

Trzcińsko Zdrój

1

2

4327

3812

Moryń

2

7275

1

Mieszkowice

Stare Czarnowo

3

4

Stan
ludności

Powiat/gmina

Placówki biblioteczne

94

7

0

4

0

0

0

0

0

0

4

5

0

0

0

0

3

2

2

0

0

0

0

0

4

Punkty biblioteczne

31453

25676

283698

28365

24446

14197

26688

17178

26589

146235

273009

47952

53391

46404

20518

35678

69066

356006

27241

24858

25740

11974

37991

5

Ogółem

466

299

357

767

648

354

516

305

248

314

578

392

1249

710

346

896

484

429

497

460

675

277

522

6

Na 100
mieszkańców

Księgozbiór w woluminach
(łącznie z czasopismami
oprawnymi)

1567

1328

9326

847

911

280

785

446

786

5271

7533

1906

1184

1685

343

1150

1265

10210

929

545

498

345

463

7

Przybyło
książek

1446

1164

8119

744

673

215

591

446

786

4664

6174

1496

1184

1530

343

841

780

7979

920

529

475

328

455

8

Liczba
ogółem

21

14

10

20

18

5

11

8

7

10

13

12

28

23

6

21

5

10

17

10

12

8

6

9

Na 100
mieszkańców

Zakup książek

33387

25300

198755

16817

11070

5071

10825

12000

21700

121272

145003

37199

16250

37932

9510

21612

22500

176975

19803

11923

10112

8377

9686

10

Wartość
książek w
zł.

1141

1157

11136

1035

451

318

483

559

781

7509

8745

1393

784

2161

574

1109

2724

10959

966

738

731

370

829

11

Ogółem

17

13

14

28

12

8

9

10

7

16

19

11

18

33

10

28

19

13

18

14

19

9

11

12

Na 100
mieszkańców

Czytelnicy

19931

23563

164225

18862

5843

3030

8053

9357

16609

102471

169043

23057

18818

65058

9298

17492

35320

213891

15296

12246

10642

8755

20006

13

Ogółem

295

274

206

510

155

76

156

166

155

220

358

189

440

996

157

439

247

257

279

227

279

202

275

14

Na 100
mieszkańców

18119

11809

47241

2617

4930

418

1582

2665

1434

33595

63038

2528

4868

30957

2501

2191

19993

108796

8168

8795

2042

559

7388

15

Ogółem

268

137

59

71

131

10

31

47

13

72

134

21

114

474

42

55

140

131

149

163

54

13

102

16

Na 100
mieszkańców

Wypożyczenia na zewnątrz
Książki, czasopisma, zbiory
książek, czasopism,
specjalne i dokumenty
zbiorów specjalnych i
elektroniczne udostępnione
dokumentów
na miejscu
elektronicznych

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (wg powiatów)

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

3

2

4

2

Stan
ludności

2

9216

6905

4968

1

Bobolice
Manowo (z siedzibą w
Wyszewie)
Mielno

7072

37533

Razem:
powiat łobeski

66808

41585

21955

Dobra (koło Szczecina)

Nowogródek Pomorski
(z siedzibą w Karsku)

Police

3364

Dębno

Razem:
powiat myśliborski

2880

20838

Boleszkowice

20173

8074

Resko

Węgorzyno

19553

3656

Radowo Małe

Barlinek

1

4486

Dobra

Myślibórz

1

14245

Łobez

2

4

3

17

2

6

1

4

4

7

2

1

2

28

7047

66139

7

Razem:
powiat koszaliński

Sianów

Świeszyno

8855

13797

Polanów

4

Placówki biblioteczne

Powiat/gmina

0

0

11

0

10

1

0

0

1

1

0

0

0

0

23

0

8

1

3

2

2

4

Punkty biblioteczne

24692

83011

219798

11943

96242

22877

51964

36772

190104

22444

36237

11328

26412

93683

216510

17029

37268

32817

30087

24127

18053

5

Ogółem

112

200

329

355

462

794

266

182

506

317

449

310

589

658

327

242

270

371

606

349

196

6

Na 100
mieszkańców

Księgozbiór w woluminach
(łącznie z czasopismami
oprawnymi)

1526

3293

6821

392

3380

438

1164

1447

3995

796

837

406

534

1422

12326

932

2831

1604

1431

1530

1103

7

Przybyło
książek

1086

2965

6325

392

3256

438

1164

1075

3459

591

596

406

532

1334

10962

764

2522

1540

1431

1317

778

8

Liczba
ogółem

5

7

9

12

16

15

6

5

9

8

7

11

12

9

17

11

18

17

29

19

8

9

Na 100
mieszkańców

Zakup książek

24975

75570

123624

7854

65830

7044

18611

24285

79791

11479

13028

9640

11251

34393

227942

16098

44727

32656

33800

24895

17079

10

Wartość
książek w
zł.

1259

5300

8906

396

4649

245

1502

2114

4634

1093

1074

238

608

1621

11773

484

3583

1375

2347

699

987

11

Ogółem

6

13

13

12

22

9

8

10

12

15

13

7

14

11

18

7

26

16

47

10

11

12

Na 100
mieszkańców

Czytelnicy

18078

98727

162902

6136

90546

4665

19510

42045

145705

26131

42097

11496

9589

56392

174589

7129

48345

29573

19591

11263

15194

13

Ogółem

82

237

244

182

435

162

100

208

388

369

521

314

214

396

264

101

350

334

394

163

165

14

Na 100
mieszkańców

739

19373

66674

0

56452

81

2321

7820

72477

6097

43316

1715

687

20662

87409

815

32200

7353

2980

2608

11525

15

Ogółem

3

47

100

0

271

3

12

39

193

86

536

47

15

145

132

12

233

83

60

38

125

16

Na 100
mieszkańców

Wypożyczenia na zewnątrz
Książki, czasopisma, zbiory
książek, czasopism,
specjalne i dokumenty
zbiorów specjalnych i
elektroniczne udostępnione
dokumentów
na miejscu
elektronicznych

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (wg powiatów)

S
SPRAWOZDANIA

95

18

2

19566

3119

2568

6381

5232

3493

40359

12641

8938

27057

8001

6401

6972

70010

68318

Pyrzyce

Bielice

Kozielice

Lipiany

Przelewice

Warnice

Razem:
powiat pyrzycki

Sławno

Sławno gmina (Żukowo)

Darłowo

Darłowo gmina

Malechowo

Postomino

Razem:
powiat sławieński

Stargard

1

3

5887

4967

7960

Dobrzany

Dolice

5

2

6

13025

Stargard (z siedzibą w
Klępinie)
Chociwel

3

17

1

5

5

2

2

2

4

2

2

1

7

10

1664

77733

Nowe Warpno

2

12529

1

Kołbaskowo

Razem: powiat policki

3

2

Stan
ludności

Powiat/gmina

Placówki biblioteczne

96

0

0

0

0

2

6

0

0

6

0

0

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

Punkty biblioteczne

44812

41205

34040

46987

112677

227144

10175

35848

43887

48344

26990

61900

186913

14706

28098

23110

22757

18154

80088

129655

11128

10824

5

Ogółem

563

830

578

361

165

324

146

560

549

179

302

490

463

421

537

362

886

582

409

167

669

86

6

Na 100
mieszkańców

Księgozbiór w woluminach
(łącznie z czasopismami
oprawnymi)

1421

294

1077

810

4361

7951

607

773

1822

2049

1077

1623

3142

118

674

673

289

446

942

6191

150

1222

7

Przybyło
książek

1235

294

923

786

2851

6934

508

713

1803

1460

985

1465

2398

88

609

529

289

96

787

4905

150

704

8

Liczba
ogółem

16

6

16

6

4

10

7

11

23

5

11

12

6

3

12

8

11

3

4

6

9

6

9

Na 100
mieszkańców

Zakup książek

22201

10041

18140

18255

70003

169783

10005

17398

48661

35899

22529

35291

58777

988

15403

13058

7350

3000

18978

119809

3979

15285

10

Wartość
książek w
zł.

1454

443

817

745

8348

6812

292

848

521

2559

230

2362

4292

319

641

943

427

311

1651

7719

292

868

11

Ogółem

18

9

14

6

12

10

4

13

7

9

3

19

11

9

12

15

17

10

8

10

18

7

12

Na 100
mieszkańców

Czytelnicy

53303

6300

19756

10064

120424

127691

6881

9236

10530

30988

2739

67317

78681

1724

18137

12703

10908

10204

25005

137635

8847

11983

13

Ogółem

670

127

336

77

176

182

99

144

132

115

31

533

195

49

347

199

425

327

128

177

532

96

14

Na 100
mieszkańców

19873

321

3266

1362

30571

39290

448

4266

9871

1401

524

22780

18196

657

2701

502

4593

4934

4809

27526

3218

4196

15

Ogółem

250

6

55

10

45

56

6

67

123

5

6

180

45

19

52

8

179

158

25

35

193

33

16

Na 100
mieszkańców

Wypożyczenia na zewnątrz
Książki, czasopisma, zbiory
książek, czasopism,
specjalne i dokumenty
zbiorów specjalnych i
elektroniczne udostępnione
dokumentów
na miejscu
elektronicznych

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku (wg powiatów)

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

1

2

1

1

5336

3186

3716

4338

120170

40263

9334

8671

5303

9854

4824

78249

15522

5941

3254

15489

3700

4117

48023

25668

25668

25668

Kobylanka

Marianowo

Stara Dąbrowa

Suchań

Razem:
powiat stargardzki

Szczecinek miasto

Szczecinek

Barwice

Biały Bór

Borne Sulinowo

Grzmiąca

Razem:
powiat szczecinecki

Świdwin miasto

Świdwin

Brzeżno

Połczyn Zdrój

Rąbino

Sławoborze

Razem:
powiat świdwiński

Wałcz MBP

Wałcz PBP

Razem:
Wałcz miasto

3

2

1

1

13

1

2

5

2

2

1

21

5

4

1

4

5

2

25

1

2

3437

Stan
ludności

1

Placówki biblioteczne

Ińsko

Powiat/gmina

0

0

0

6

0

0

6

0

0

0

14

0

0

14

0

0

0

4

2

0

0

0

0

4

Punkty biblioteczne

98827

45560

53267

159027

13010

22752

48887

13414

11275

49689

246565

35637

44118

20314

22194

35342

88960

357670

34680

10307

18086

13695

1181

5

Ogółem

385

177

208

331

316

615

316

412

190

320

315

739

448

383

256

379

221

298

799

277

568

257

34

6

Na 100
mieszkańców

Księgozbiór w woluminach
(łącznie z czasopismami
oprawnymi)

4288

1344

2944

2592

189

98

866

212

411

816

12087

940
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503

774
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439

310

622

901
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1963

805

1158
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189

38

576
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392

793
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780
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735
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5

7
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8
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8
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9

Na 100
mieszkańców

Zakup książek
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27241

26246
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4478

999

13188

5598
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9968
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15811
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2794

728

2066

3415

396

183

877

543

463

953
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747
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641

860
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754

316

589

350
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3

8

7
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5

6
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8

6

10
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7
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9
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7

3

12

Na 100
mieszkańców

Czytelnicy
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9653

39651

56377

4727

4744

12292
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6251
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13940
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8318
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15488
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7630

7734
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192

38

154

117

115

128

79

309

105

118

217

255

141

244

96

205
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205

357

92

239

145

58
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320
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4250
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3691
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3771

247

68

260
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8
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110
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5
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363

310

1720982

1167794

1

1

9

5012

Tuczno

4

53921

5525

Mirosławiec

Razem:
powiat wałecki
POWIATY ZIEMSKIE
RAZEM

5028

Człopa

1

3

2

12688

1

Stan
ludności

Wałcz gmina (Karsibór)

Powiat/gmina

Placówki biblioteczne

98

109

109

4

0

4

0

0

4

Punkty biblioteczne

6378477

4065856

163407

13421

19119

22102

9938

5

Ogółem

371

348

303

268

346

440

78
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338
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8
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525
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375
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7
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książek

8

9

9

10
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7

9

9
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3275645
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4634

486

557

206

591

11
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12

9
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4

5
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Czytelnicy

4142324

2576758

76122

8618

8405

3094

6701

13
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241
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141

172

152

62

53
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912
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2
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5
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INKUNABUŁY W NOWEJ ODSŁONIE
KONSERWACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH KSIĄG
ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

W listopadzie 2017 roku zakończono w Książnicy Pomorskiej realizację zadania finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu
Wspieranie działań muzealnych oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
Obejmowało ono konserwację dwóch inkunabułów – zabytkowych ksiąg w języku łacińskim pochodzących z XV wieku, a więc będących pierwocinami sztuki drukarskiej
zapoczątkowanej przez Johannesa Gutenberga w 1455 roku.
Pierwsza z nich to dzieło Raineriusa de Pisis (Raineriusa z Pizy) Pantheologia, która
wydrukowana została w Wenecji przez Hermannusa Liechtensteina w 1486 roku. Druga
zaś jest księgą autorstwa Joannesa de Verdeny (Jana z Verdeny) i nosi tytuł Sermones.
Powstała w Strasburgu w 1489 roku, w oficynie Georgiusa Husnera.
Pantheologia to rodzaj teologicznej encyklopedii, ujmującej ważniejsze pojęcia z tej
dziedziny, wykorzystywanej na potrzeby dydaktyczne.
Z kolei dzieło Joannesa de Verdeny, stawianego w rzędzie najwybitniejszych kaznodziei XV wieku, jest zbiorem kazań przeznaczonych do wygłaszania w niedziele i święta.
Obie księgi miały swoich wiernych czytelników i cieszyły się dobrą sławą, o czym
świadczą liczne wydania na przestrzeni wieków.
Egzemplarze będące w posiadaniu Książnicy Pomorskiej wywodzą się ze Stargardu,
gdzie przynależały pierwotnie do biblioteki kościoła Mariackiego. W latach 1816–1820
zbiory te przeniesione zostały do miejscowego gimnazjum ze względu na zły stan
techniczny świątyni. W latach 90. powróciły jednak częściowo w mury kościoła. Peregrynacje stargardzkich ksiąg ponownie miały miejsce po drugiej wojnie światowej. Opuściły Stargard i najpierw znalazły się w zbiorach bibliotecznych Muzeum Narodowego
w Szczecinie, a następnie, w 1963 roku, przekazano je dzisiejszej Książnicy Pomorskiej.
Przechowywane są w skarbcu wraz z innymi cennymi zabytkowymi kolekcjami.
Dzieła te, posiadające ponad 500-letnią metrykę, nie nosiły śladów jakichkolwiek
zabiegów konserwatorskich. Na skutek działania czynników zewnętrznych, kilkakrotnego przemieszczania i niewłaściwego przechowywania w zmiennych warunkach na
przestrzeni wieków, doszło do zniszczeń mikrobiologicznych i mechanicznych. To
odcisnęło negatywne piętno na obu egzemplarzach. W wyniku zalania pojawiły się
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Konserwacja XV-wiecznych
inkunabułów w Książnicy
Pomorskiej
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zawilgocenia, zacieki i zaplamienia kart. Drewniane okładziny i obszerne fragmenty
zdobionej tłoczeniami skóry nosiły ślady żerowania owadów.
Projekt, który rozpoczęto w kwietniu i kontynuowano do końca listopada 2017 roku,
obejmował pełną konserwację kart w blokach obu ksiąg oraz rekonstrukcję opraw
z zachowaniem wszystkich oryginalnych elementów z XV wieku oraz z odtworzeniem
brakujących zapinek i klamer spinających blok.
Rezultat pomyślnie zakończonych zabiegów konserwatorskich można było obejrzeć na wystawie czasowej, prezentowanej w murach Książnicy Pomorskiej od 7 do
14 grudnia 2017 roku.
Tuż po zakończeniu ekspozycji, książki poddane zostały digitalizacji. Ich elektroniczne kopie dostępne są w zasobie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC).
Projekt pod nazwą Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489 dofinansowano ze środków ministra
kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych
oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
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Marta Kurzyńska
Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie
Sylwia Matejek
Książnica Pomorska w Szczecinie

W ZŁOTÓWCE SIŁA
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
WZBOGACA ZASOBY KSIĄŻNICY POMORSKIEJ

Od 2006 roku, z inicjatywy członków Koła nr 1 przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, kilka razy w roku organizowane są
kiermasze Książka za 1 zł. Mają one na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale
również wsparcie macierzystej placówki przez gromadzenie funduszy na zakup cennych
materiałów do jej zasobów.
Bodźcem do zorganizowania kiermaszu Książka za 1 zł była świadomość istnienia
wielu „opuszczonych” książek, które trafiały do Książnicy z różnych źródeł, głównie
z likwidowanych księgozbiorów domowych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
otrzymywanych darów i polityką gromadzenia, w pierwszej kolejności biblioteka
uzupełnia braki w swoich zbiorach. Następnym etapem jest przekazanie książek
w ramach wymiany międzybibliotecznej. Pozostałe „niezagospodarowane” książki
dotąd przeznaczano na makulaturę. W 2006 roku Koło nr 1 Oddziału Szczecińskiego
SBP postanowiło zrobić z nich użytek, organizując kiermasz Książka za 1 zł. Obecnie
książki z likwidowanych księgozbiorów domowych są gromadzone i selekcjonowane
przez wspomniane koło, które oddaje do zbioru macierzystej biblioteki wybrane
tytuły, a resztę przekazuje na kiermasz. Dzięki uzyskanym pieniądzom realizowana
jest działalność filantropijna poprzez zakup książek dla dzieci do Biblioteki Zespołu
Szkół Szpitalnych w Szczecinie oraz Hospicjum dla Dzieci św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie. Koło staje się również mecenasem Książnicy Pomorskiej, kupując
cymelia do jej zasobu bibliotecznego. Do końca 2016 roku udało się dokonać tego
rodzaju zakupów za prawie 40 tys. zł. Wśród nich znalazły się między innymi: pomeranica do kolekcji starych druków – na przykład dwa dzieła o tym samym tytule
Conceptus epistolici (z 1616 i 1617 roku) autorstwa teologa luterańskiego ze Szczecina Davida Reutza, cenne mapy do zbiorów kartograficznych – na przykład plan
Szczecina z 1938 roku (Plan der Stadt Stettin), muzykalia – na przykład unikatowa
fotografia szczecińskiego kompozytora i muzyka wojskowego Richarda Henriona
(1854–1940) do kolekcji zbiorów muzycznych, a także rękopisy i archiwa znanych
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szczecinian – na przykład Haliny Lizińczyk czy Dariusza Bitnera – do kolekcji
rękopisów.
Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia SBP oraz 70-lecia SBP na Pomorzu Zachodnim zorganizowane przez Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP stały się okazją
do prezentacji przekazanych Książnicy Pomorskiej zabytkowych materiałów. Wystawa
stanowiła poglądowy wybór wieloletnich darów, pokazujący najbardziej interesujące
i efektowne egzemplarze, przekazane do kolekcji poszczególnych agend Działu Zbiorów
Specjalnych. Pierwsza odsłona wystawy eksponującej zakupione obiekty miała miejsce
w trakcie inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w województwie zachodniopomorskim (5 maja 2017). Można ją było oglądać również w trakcie Kongresu Bibliotek
Pomorza Zachodniego (21 czerwca 2017). W Książnicy Pomorskiej udostępniona była do
31 sierpnia 2017 roku (w Sali im. Zbigniewa Herberta od 5 maja do 23 czerwca, w Sali
pod Piramidą od 23 czerwca).

Wystawa W złotówce siła – SBP wzbogaca zasoby Książnicy Pomorskiej

Fot. Sylwia Matejek

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wystawy były: Hanna Dąbrowska (opracowanie graficzne), Jolanta Liskowacka, Alicja Łojko, Sylwia Matejek
(kurator), Małgorzata Mazikiewicz (wybór materiałów i opracowanie opisów), Ewa
Pierzchała.
Lista obiektów prezentowanych na wystawie
Zbiory sztuki:
• Józef Aumiller, portret Stanisława Staszica, brąz, lata 30. XX wieku;
• Zofia Stryjeńska, cykl Tańce Polskie: Góralski, batik, lata 30. XX wieku;
• Józef Ignacy Kraszewski, Spazio di Latte w Italii, akwaforta, 1926 rok;
• N. Lehman, portret Richarda Henriona, fotografia czarno-biała, sprzed 1900 roku.
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Stare druki:
• Programy szkolne wydane dla gimnazjów w Szczecinie i Stargardzie w latach
1737–1739.
• Dysputy teologiczne wygłoszone na uczelniach Pomorza w latach 30.
• Himmlisches Freuden-Mahl Der Kinder Gottes auf Erden. Oder : Geistreiche Gebete […], druk i wydanie Sternischen Buchdruckerey, Lüneburg 1751. Modlitewnik
przechowywany w tekturowym etui wykończonym ręcznie drukowanym ozdobnym
papierem, na oprawie wytłoczone złocone inicjały właściciela i rok wydania.
• Kercken Ordening Im Lande tho Pomern, Dorch de [...] Försten vnd Herren, Herrn
Barnim, vnd Herrn Philipsen [...] gedechtnis, beide Hertogen tho Stettin Pomern
[…], Jacob Söuenbürger, Wittemberg 1563. Protestancka ordynacja kościelna
przeznaczona dla Pomorza.
• Joachim Camerarius, Symbolorum Et Emblematum Centuriae quatuor […],
Ludovici Bourgeat, Mogvntiae 1677. Dzieło niemieckiego botanika i medyka
Joachima Camerariusa (1534–1598), jeden z najsłynniejszych zbiorów emblematów przyrodniczych.
• Pieter Cornelis van Brederode, Analysis Seu Resolvtio Dialectica Qvatvor Librorum Institutionum Imperialium […], Theodosius Rihelius, [Strasbourg, 1593].
Komentarze do prawa rzymskiego. Na okładzinie tylnej znajduje się superekslibris
z herbem Księstwa Pomorskiego.
• Fabian Dochtorowicz, Głos poselski w głosie kaznodzieyskim […], Drukarnia
J.K.Mci y Rzeczypospolitej Col. Soc. Jesu, Warszawa 1748. Zbiór kazań sejmowych kaznodziei królewskiego.
• D. Martini Luthers kleiner Catechismus […], Hermann Gottfr. Effenbahrt, Stettin
[około 1746]. Mały katechizm autorstwa Marcina Lutra wydany w Szczecinie.
Zbiory rękopiśmienne:
• listy Małgorzaty Duczmal, Jerzego Dudy Gracza, Edwarda Stachury, Zygmunta
Trziszki i Britty Wuttke ze zbiorów Haliny Lizińczyk – długoletniej dziennikarki
Polskiego Radia Szczecin;
• dzienniki Dariusza Bitnera – Kajet silver 1981–1982, Kajetbraun 1985–1988;
• korespondencja Jana Brzechwy do Włodzimierza Mikołajewskiego – 11 listów, 3
karty pocztowe i 3 telegramy wysłane z Jałty, Obór, Paryża i Warszawy w latach
1964–1965;
• dokumenty z archiwum Kopystyńskich – dokumenty osobiste, fotografie, świadectwa szkolne, karty ewakuacyjne i inne materiały dokumentujące dzieje rodziny
przybyłej na Pomorze Zachodnie po 1945 roku.
Zbiory kartograficzne:
• Sfera armilarna [replika z XIX/XX wieku?]. Armillarsphäre Messing Antikstyle.
Astrological Globe, Chez G Gobille a P Ache Royalle, Paris. Globus – mosiądz,
podstawa drewniana, średnica 18 cm, wysokość 28 cm.
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Równikowy zegar słoneczny [replika z XVI/XVII wieku?].
[Globen mobile mit 5 historischen Globen] / Authentic Models, [The Netherlands
AM NL], [Zeewolde, XXI wiek]. W zestawie pięć globusów – Weber Costello
Globe XX w., Mercator Globe XVI w., Vaugondy Globe XVIII w., Hondius
Globe XVII w., RMN Globe XIX w. Tytuł w kolorowym ozdobnym kartuszu na
Vaugondy Globe. Na czaszach globusów Merkatora i Hondiusa w kilku miejscach
krótkie teksty objaśniające.
Sekstans żeglarski, Kelvin & Huges, London 1917.
[Globus Ziemi] [replika, XX wiek], [1950–1960?]. Globus – kolorowy, drewniana
podstawa, średnica czaszy 24 cm, wysokość 35 cm. Brak tytułu i adresu wydawniczego. Na globusie mapa krajobrazowa, z zaznaczonymi morzami, kontynentami
i największymi rzekami. Na mapie, na poszczególnych kontynentach, w trapezach
informacje o odkrywcy ozdobione rysunkami statków, tubylców, potworów morskich, zwierząt. Wykonany z drewna i płyty pilśniowej, osadzony na statywie holenderskim, wokół globusa drewniany południk, wokół równika koło horyzontalne.
Umgebungskarte von Stettin: in 4 Blätern / berichtigungen u. Nchträge nach
Angaben des Stadtvermessungsamtes Stettin, Reichsamt für Landesaufnahme,
Berlin 1936. Podziałka 1 : 25 000. Na planie zaznaczone kolorami granice Szczecina z informacjami o powierzchni miasta (od 24 kwietnia 1948) oraz polskie
nazwy miejscowości, między innymi „Gryfin”, „Jez. Dąbskie”, naniesione przez
pracowników Biura Pomiarów Zarządu Miasta. Linią przerywaną zaznaczone
granice portu (z 26 marca 1949).
Philippe de Prétot, Étienne André [1708–1787], Chorographie Septentrionale du
Cercle De Haute Saxe, [Philippe de Prétot], [Paris] 1771. Podziałka 1 : 500 000.
Wokół mapy ramka ze współrzędnymi geograficznymi i nazwami stron świata.
Z lewej strony, na pasku, zasięg stref klimatycznych. Rzeźba terenu przedstawiona
metodą kopczyków, zaznaczone obiekty hydrograficzne z nazwami zbiorników
wodnych, regionów, prowincji, wysp i osiedli.
Plan Stettin, Verlag August Scherl Deutsche Stettiner Adreßuch, Stettin [przed
1920]. Podziałka 1 : 12 000. Mapa jest załącznikiem do szczecińskiej książki
adresowej. Wokół planu reklamy.
Leonhard von Goltz, Übersichtsplan des Stettiner Hafens, Stettiner Hafengemeinschaft, Louis Pasenow, [Stettin, około 1920]. Podziałka 1 : 25 000.
David Gilly [1748–1808], Karte von der Provinz Pommern nach dem neuesten
und besten Hilfsmitteln entworfen […] [reprodukcja z XX wieku], Verlag Von
D. Reimer, Berlin 1880. Na mapie nazwy osad, sieci hydrologicznej, kolorem
zaznaczone granice administracyjne. W kartuszu rok wydania 1872. W lewym
dolnym rogu statystyki i objaśnienie znaków.
Karte des Königl. Preuss. Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern nach Speciellen Vermessungen entworfen von D. Gilly, D. F. Sotzmann, Berlin 1789. Podziałka
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1 : 180 000. Wokół mapy ozdobna ramka bez zaznaczonych współrzędnych
geograficznych. Na mapie róża wiatrów, wykaz powiatów z literowymi oznaczeniami, w kartuszu w formie draperii tytuł mapy, legenda i podziałka liniowa.
Zbiory muzyczne:
• Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Deutsche Grammophon, Hamburg 1962.
Wykonawcy: Wilma Lipp – sopran, Hilde Russel-Majdan – alt, Anton Dermota –
tenor, Walter Berry – bas, Wiener Singverein, Berliner Philharmoniker. Dyrygent
Herbert von Karajan.
• Johann Sebastian Bach, Koncerty skrzypcowe a-moll BWV 1041, E-dur BWV 1042
i d-moll BWV 1043. Wykonawca David Ojstrach.
• Ludwig van Beethoven, Romanse na skrzypce i orkiestrę G-dur op. 40 i F-dur
op. 50.
• Johannes Brahms, Koncert skrzypcowy D-dur op. 77.
• Piotr Czajkowski, Koncert skrzypcowy D-dur op. 35, Deutsche Grammophon,
Hamburg 1962.
• Georg Friedrich Händel, Mesjasz, Hyperion, London 1987. Wykonawcy: Lynne
Dawson – sopran, Catherine denley – alt, David James – kontratenor, Maldwyn
Davies – tenor, Michael George – bas, The Sixteen Choir and Orchestra. Dyrygent
Harry Christophers.
• Pavarotti / Carreras / Domingo, Karussell, Hamburg 1993. CD 1 – Domingo
Placido, Love Songs & Tangos. CD 2 – Lavarotti Luciano, Live In Verona, Modena,
Parma. CD 3 – Carreras Jose, Memories.
• Ludwig van Beethoven, Missa solemnis, Teldec, Hamburg 1993. Wykonawcy:
Eva Mei – sopran, Marjana Lipovšek – alt, Anthony Rolfe Johnson – tenor, Robert
Holl – bas, Arnold Schoenber Chor, The Chamber Orchestra of Europe. Dyrygent
Nikolaus Harnoncourt.
• Adolphe Adam, Głos duszy (Cantique de Noël). Modlitwa, K.T. Barwicki, Poznań
1946.
• Feliks Rączkowski, Ojcze nasz. Na głos i organy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1946.
• Jan Gałdyński, 2 pieśni do Matki Bożej. Op. 2, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
1935.
• Adolf von Doss, Ave Maria. Pour chant et piano, Kuncewicz i Hofman, Warszawa 1925.
• Johann Sebastian Bach, L’œuvre pour orgue, vol. 1–7, Erato, Paris 1962–1963.
Wykonanie Marie-Claire Alain – organy.
• Felix Mendelssohn-Bartholdy, Elias, CBS, Canada 1990. Wykonawcy Arleen Auger – sopran, Gabriele Schreckenbach – alt, Robert Tear – tenor,
Siegmund Nimsgern – baryton, Gächinger Kantorei Stuttgart. Dyrygent
Helmuth Rilling
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Maurice Ravel, Bolero, Rapsodie espagnole, Alborada del gracioso, Le Tombeau
de Couperin, Valses nobles et sentimentales, Sony, London 1992. Wykonanie
Philadelphia Orchestra. Dyrygent Eugene Ormandy.
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Małgorzata Maciejewska
Książnica Pomorska w Szczecinie

FESTIWAL CZYTANIA PO RAZ PIĄTY
Festiwal Czytania Odkrywcy wyobraźni zagościł już na stałe na mapie kulturalnej
Szczecina. Po raz piąty, od 13 do 15 października 2017 roku, głównie w Książnicy Pomorskiej, ale także w Teatrze Polskim, Teatrze Kameralnym oraz w bibliotekach w Gryfinie,
Goleniowie, Policach i Stargardzie, miłośnicy literatury mieli okazję słuchać na żywo
znakomitych polskich aktorów interpretujących dzieła literackie, spotkać się z autorami
głośnych książek, obejrzeć inspirowane literaturą spektakle słowno-muzyczne. Dla dzieci
przygotowano warsztaty literackie, filmowe, plastyczne i teatralne.
Festiwal rozpoczął się w piątkowe popołudnie i trwał do niedzielnego wieczoru. Po
uroczystym otwarciu przez Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego, oraz Lucjana Bąbolewskiego, dyrektora Książnicy Pomorskiej (głównego
organizatora wydarzenia), na scenie pojawiła się Krystyna Czubówna, która przeczytała
fragmenty Sekretnego życia drzew Petera Wohlbena. Kolejnym punktem programu była
prezentacja książki zatytułowanej Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia
Wandy Rutkiewicz. Wyimki z biografii legendy światowego himalaizmu przeczytała Ewa
Kasprzyk, a spotkanie z jej autorką Anną Kamińską poprowadziła Małgorzata Frymus
z Polskiego Radia Szczecin. Następnie wspomnieniami o zmarłym w sierpniu 2017 roku
znakomitym dramatopisarzu Januszu Głowackim, gościu poprzedniej edycji festiwalu,
podzielili się jego przyjaciele i współpracownicy: Jerzy Iwaszkiewicz, Jerzy Kisielewski,
Janusz Kukuła, Michał Ogórek, Krzysztof Kowalewski. Ten ostatni przeczytał także
fragmenty autobiografii pisarza Z głowy. Równolegle w Teatrze Kameralnym odbyła
się prezentacja tekstów Janusza Głowackiego – Choinka strachu i Home Section. Na
zakończenie pierwszego dnia festiwalu publiczność nagrodziła owacją na stojąco występ
Mariana Opani, który po mistrzowsku zinterpretował obszerne fragmenty Moskwy –
Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął Łukasz Wierzbicki w bibliotece publicznej w Stargardzie spektaklem dla dzieci na kanwie swojej powieści Machiną przez Chiny. Przedstawienie to obejrzeli tego dnia również mali gryfinianie, a w niedzielę pokazane zostało
w bibliotekach w Policach i Goleniowie. W Książnicy Pomorskiej maluchy uczestniczyły
w warsztatach przygotowanych na podstawie tekstów Plastusiowego Pamiętnika Marii
Kownackiej, Pippi Pończoszanki Astrid Lindgren oraz W dolinie Muminków Tove Janson.
Muminkowe opowieści przeczytała dla nich Olga Bołądź.
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Marian Opania

Olga Bołądź czytająca Muminkowe opowieści
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Michał Rusinek i Michał Ogórek

Co mi zrobisz jak mnie zjesz to z kolei tytuł literackiego śniadania z udziałem Krzysztofa Kowalewskiego oraz Michała Ogórka, którzy spotkali się z publicznością w Bistrze
na Językach. Natomiast wczesnym popołudniem do Książnicy Pomorskiej przybyli
miłośnicy Przemysława Kossakowskiego, znanego głównie z programów telewizyjnych.
Dziennikarz i podróżnik przedstawił swoją książkę Na granicy zmysłów. W cyklu Oni
odeszli, ich głosy pozostały można było posłuchać słuchowisk z archiwum Teatru Polskiego Radia z udziałem Ireny Kwiatkowskiej. Prezentację laureatów literackiej Nagrody
Nobla rozpoczął Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, który
przypomniał postać i poezję polskiej noblistki. Opowiadał również o swojej książce
Pypcie na języku.
Wybrane opowiadania Alice Munro, noblistki z 2013 roku, czytała Anna Seniuk, natomiast poezję Boba Dylana, laureata z 2016 roku, w Teatrze Kameralnym zaprezentował
znakomity duet – Emilia Komarnicka i Redbad Klijnstra. Przedstawianie utworów noblistów zakończyła Agnieszka Warchulska świetną interpretacją Dwóch kobiet Doris Lessling.
Przebojem frekwencyjnym dnia okazało się spotkanie z legendą polskiego reportażu
Hanną Krall, które poprowadziła Teresa Drozda. Bardzo liczną publiczność zgromadziła również skrząca dowcipem rozmowa Anny Seniuk z Magdaleną Małecką-Wippich,
autorką wywiadu rzeki Nietypowa baba jestem.
Nieco bardziej wymagającymi lekturami były czytane przez Joannę Trzepiecińską
fragmenty powieści Josepha Conrada oraz prezentowany przez Andrzeja Mastalerza
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Spotkanie z Hanną Krall

Anna Seniuk i Magdalena Małecka-Wippich
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Krystyna Czubówna

utwór Kościuszko. Książę chłopów Alexa Storożyńskiego. Ulubienica publiczności Olga
Bołądź zaprezentowała Dziewczyny wyklęte Szymona Nowaka. O swoich reportażach
opowiadali Arleta Bojke (Putin) oraz Marcin Kącki (Plaża za szafą). Opowiadania Michała Zoszczenki rewelacyjnie odczytali Marian Opania i Krzysztof Kowalewski. Książka
biograficzna Kisielewscy. Jan, August, Zygmunt, Stefan i Wacek była tematem rozmowy
jej autora Michała Urbanka z konferansjerem festiwalu i jednocześnie członkiem sławnej
rodziny Jerzym Kisielewskim. Teatr Kameralny zaprosił publiczność na spotkanie z autorami książki Ania. Biografia Anny Przybylskiej – Grzegorzem Kubickim i Maciejem
Drzewickim, a także czytanie performatywne reportażu Cezarego Łazarewicza Żeby
nie było śladów oraz opowieść o Irenie Kwiatkowskiej w 105 rocznicę urodzin aktorki.
W niedzielny poranek, w atmosferze swobodnej rozmowy przy śniadaniu, uczestnicy
festiwalu razem z Krystyną Czubówną i Anną Seniuk mogli „rozsmakowywać się” we
wspólnej interpretacji tekstów Władysława Reymonta.
Najmłodsi uczestniczyli w warsztatach, których bohaterami były Muminki i Plastuś,
zaś nieco starsze dzieci wzięły udział w inspirujących zajęciach z mapą przygód Tomka
Wilmowskiego, bohatera książek Alfreda Szklarskiego, oraz w warsztatach literacko-filozoficznych poprowadzonych w oparciu o Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Do dzieci i dorosłych skierowana była muzyczno-teatralna podróż Opowieść o stworzeniu świata, opowiedziana przez Emilię Reiter z towarzyszeniem dźwięków harfy, banjo
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Warsztaty dla dzieci w Książnicy Pomorskiej

i innych instrumentów. Łącznikiem międzypokoleniowym stały się również wiersze
Leonarda Cohena w wykonaniu Andrzeja Mastalerza. Ponadto publiczność miała okazję
wysłuchać fragmentów powieści Łaskawe Jonathana Littella w interpretacji Wiktora
Zborowskiego oraz wierszy Bolesława Leśmiana w wykonaniu Magdaleny Smalary
i Sławomira Kołakowskiego, w oprawie muzycznej pianisty Krzysztofa Baranowskiego.
Na scenie Teatru Polskiego odbyło się performatywne czytanie Ulic Szczecina Artura
Daniela Liskowackiego. Innymi szczecińskimi akcentami festiwalu były czytane przez
Agnieszkę Warchulską Legendy Pomorza Jarosława Kociuby oraz W stronę słońca
Wojciecha Burgera.
Literatura reportażowa prezentowana była w ramach cyklu Świat we wrzeniu. Spotkania
z reportażystami takimi jak Jarosław Mikołajewski, Wojciech Jagielski i Dariusz Rosiak
ucieszyły licznie przybyłych miłośników tego gatunku. Gościem specjalnym była Marina
Hula ze Szkoły na Dworcu w Brześciu, która podzieliła się z publicznością opowieściami
o czeczeńskich uchodźcach. Literaturę faktu prezentowała również czytana przez Sławomirę Łozińską książka Ścieżka obok drogi – wspomnienie Kazimiery Iłłakowiczówny
o Józefie Piłsudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Niezwykle interesującą rozmowę ze Stefanem Chwinem na temat jego najnowszej
książki Srebrzysko. Powieść dla dorosłych poprowadził szczeciński dziennikarz radiowy
i poeta Konrad Wojtyła.
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Stefan Chwin i Konrad Wojtyła

O swojej niedawno wydanej książce Pani Furia opowiedziała Grażyna Plebanek.
Niestety, ze względu na stan zdrowia na Festiwal Czytania nie dotarła Zofia Posmysz.
Spotkanie z pisarką przerodziło się w związku z tym w opowieść o jej książkach (prowadzenie Michał Wójcik).
Na deskach Teatru Kameralnego z recitalem Kobieta do zjedzenia wystąpiła Magdalena Smalara (przy akompaniamencie kontrabasisty Wojciecha Gumińskiego i pianisty
Tomasza Filipczaka).
Miłym akcentem ostatniego dnia było ogłoszenie wyników konkursu Wierszem
o książce, którego laureatką – wyłonioną w głosowaniu na facebookowej stronie Festiwalu Czytania – została Maja Marcinkowska. Wręczeniu nagród towarzyszyły zabawne
komentarze szczecińskiego aktora Konrada Pawickiego. Ostatnim festiwalowym wydarzeniem było czytanie Listów niezapomnianych przez znakomitą parę aktorów – Annę
Seniuk i Michała Janickiego.
Konferansjerami festiwalu w Książnicy Pomorskiej byli Jerzy Kisielewski i Konrad
Pawicki. Aktorzy i pisarze chętnie rozdawali autografy i fotografowali się z publicznością.
Imprezie towarzyszyła wystawa Fotografie, które nie zmieniły świata zmarłego tragicznie fotoreportera Krzysztofa Millera, który dokumentował najbardziej dramatyczne
wydarzenia ostatnich 25 lat.
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PODĄŻAĆ ZA MARZENIEM
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ
W RAMACH ROKU JOSEPHA CONRADA

Był jednym z nas
(Joseph Conrad, Lord Jim)
Joseph Conrad – Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz (ur. 3 grudnia
1857 w Berdyczowie – zm. 3 sierpnia 1924 w Oswalds, Bishopsbourne pod Canterbury – południowo-wschodnia Anglia) został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
patronem 2017 roku. W uzasadnieniu podjętej decyzji podkreślono, że Conrad był pisarzem uniwersalnym, że podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu, że już ponad
100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju
między europejskimi narodami, że wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną
literaturę ma wymiar ponadczasowy, że jego dzieła, które na zawsze weszły do kanonu
lektur, zawierają nieprzemijające wartości etyczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, by zachęcić do tworzenia projektów popularyzujących twórczość Conrada
oraz wspomóc ich realizację, przygotowało program Conrad 2017. Na stronie internetowej MKiDN napisano, że
celem programu jest promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego oraz
działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków Josepha Conrada Korzeniowskiego
z Polską, a poprzez to zwiększenie wiedzy o Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej na świecie1.

Książnica Pomorska (a konkretnie autorka niniejszego tekstu) pozyskała środki
z tego programu, proponując realizację projektu Podążać za marzeniem2. Słowa jakich
użył Conrad w znanej na całym świecie powieści Lord Jim, stały się myślą przewodnią
przedsięwzięcia edukacyjnego, którego celem była nie tylko popularyzacja twórczości
i biografii autora tak znanych powieści, jak między innymi wspomniany Lord Jim,
Jądro ciemności, Smuga cienia czy Tajny agent, ale też umieszczenie jej w szerokim
1
2

Conrad 2017, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/conrad-2017.php (27.01.2018).
Finansowanie projektu realizował w imieniu MKiDN Instytut Książki z Krakowa.
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kontekście historycznym. Lata życia i twórczości Josepha Conrada przypadły bowiem
na okres tragicznego dla Polski rozdarcia rozbiorowego, szczególnie dotkliwie odczuwanego w zaborze rosyjskim, gdzie zgodnie z wytycznymi kolejnych rządów carskich
próbowano wynarodowić polską młodzież.
Projekt adresowany był do środowisk szkolnych, osób dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych.
Jednym z głównych zdań projektu było upowszechnienie wiedzy o biografii ojca
Conrada, Apollona Korzeniowskiego (1820–1869), pisarza niezwykle zaangażowanego
w tajną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz jego matki – Ewy
z Bobrowskich Korzeniowskiej (1831–1865). Rodzice, pochodzący z rodzin szlacheckich
pozbawionych majątków za udział w Powstaniu Listopadowym, zmarli na skutek chorób,
których nabawili się podczas pobytu w Wołogdzie, dokąd zostali zesłani na mocy wyroku
carskiego sądu, jeszcze przed wybuchem Powstania Styczniowego. Po śmierci rodziców
edukacją 11-letniego Konradka zajął się jego wuj Stefan Bobrowski, którego cierpliwa
opieka i wsparcie powoli, nie uniknąwszy różnych młodzieńczych zawirowań, doprowadziły do spełnienia marzenia, jakim była praca na statku i możliwość poznawania świata.
Projekt promowano na łamach prasy, w radiu i na stronie internetowej Książnicy
Pomorskiej3. W ramach jego realizacji odbywały się następujące wydarzenia:
1. Cykl wykładów i prelekcji o Conradzie i jego twórczości, pod tytułem Podążać
za marzeniem, wygłoszonych przez Cecylię Judek. Łącznie odbyło się 31 spotkań
(1442 uczestników). Prelekcje zorganizowano w Książnicy Pomorskiej, domach pomocy
społecznej, domu kombatanta, bibliotekach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cykl zainaugurowało spotkanie ze słuchaczami Centrum Aktywności
Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo w Książnicy Pomorskiej w dniu 24 lutego.
Kolejne wystąpienia miały miejsce w następujących ośrodkach: Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choszcznie (21 marca), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie
(dwie prelekcje 11 kwietnia, dla gimnazjalistów i uczniów liceum)4, Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gryficach (dwie prelekcje 12 kwietnia, dla gimnazjalistów oraz uczniów liceum i technikum)5, Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie (19 kwietnia),
Filii Novej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Policach (25 kwietnia), Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Międzyzdrojach (26 kwietnia)6, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnouj3

4
5
6

Zob. Podążać za marzeniem, http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/podazaczamarzeniem
(29.01.2018); (as) [Alan Sasinowski], Conrad, marzenia, kontekst. Dla młodzieży – i nie tylko.
„Kurier Szczeciński” 2017, nr 118, s. 5; K. Wojtyła, Rok 2017 „Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego” [POSŁUCHAJ], audycja radiowa z cyklu Trochę kultury emitowanego przez Polskie
Radio Szczecin (20.08.2017), http://radioszczecin.pl/172,4015,rok-2017-rokiem-josepha-conrada-korzeniowskiego-&sp=1 (28.01.2018).
Zob. http://www.nowogard.naszabiblioteka.com/n,joseph-conrad-korzeniowski-patron-roku-2017
(28.01.2018).
Zob. https://www.facebook.com/mbp.gryfice/?ref=page_internal (28.01.2018).
Zob. „Podążać za marzeniem” – prelekcja na temat życia i twórczości Josepha Conrada –
26.04.2017,
http://www.biblioteka.miedzyzdroje.pl/92-podazac-za-marzeniem-prelekcja-na-te-

116

S

SPRAWOZDANIA

ściu (26 kwietnia)7, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (16 maja), Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dziwnowie (18 maja), Zespole Szkół Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie (23 maja), Bibliotece Publicznej w Gryfinie (26 maja)8, Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (5 czerwca)9, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bobolicach
(6 czerwca)10, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanowie (6 czerwca), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Pomorskim (12 czerwca)11, Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wolinie (12 czerwca)12 , Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Szczecinie (9
sierpnia), Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Szczecinie (10 sierpnia), Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie (14 września), Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Płotach (14 września), Książnicy Pomorskiej (19 września), Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kołobrzegu (20 września), Klubie 5 Pułku Inżynieryjnego w Jednostce
Wojskowej 2901 w Szczecinie Podjuchach (23 października), Filii w Kołbaczu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie (24 października), Książnicy Pomorskiej (31
października), Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno (dwie prelekcje 16 listopada),
Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie (28 grudnia).
2. Conrad przy stoliku – spotkania teatralno-edukacyjne, podczas których słuchacze
mogli poznać fragmenty powieści Lord Jim w interpretacji aktorek Teatru Współczesnego
w Szczecinie – Ewy Sobczak i Ewy Sobiech. W ramach projektu odbyły się dwa tego typu
wydarzenia, w których uczestniczyło 208 osób. Pierwsze 13 czerwca w Książnicy Pomorskiej13, drugie 27 czerwca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie.
3. Morskie opowieści Josepha Conrada. Były to spektakle przygotowane przez grupę
teatralno-wokalną ESPERO, działającą przy szczecińskim oddziale Polskiego Związku
Niewidomych pod artystycznym kierownictwem Krystyny Maksymowicz – aktorki Teatru Współczesnego w Szczecinie, wykładowcy Akademii Sztuki na Wydziale Edukacji
Muzycznej w Szczecinie, członkini Zespołu Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego, a jednocześnie logopedy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Niewidomi
i słabo widzący członkowie grupy przygotowali dwie odrębne propozycje interpretacji
7
8
9
10
11
12
13

mat-zycia-i-tworczosci-josepha-conrada-26-04-2017 (28.01.2018).
Zob. Relacja zob.: http://tu.swinoujscie.pl/2017/04/cecylia-judek-gosciem-miejskiej-bibliotece-publicznej (28.01.2018).
Zob. M. Kiełtyka, W bibliotece spotkali... Conrada, http://www.egryfino.pl/artykul/w-bibliotece-spotkali-conrada (29.01.2018).
Zob. S. Olesiak, Podążać za marzeniem – Joseph Conrad, patron roku 2017, https://www.biblioteka.koszalin.pl/biblioteka/wydarzenia/podazac-za-marzeniem-joseph-conrad-patron-roku-2017
(29.01.2018).
Zob. Joseph Conrad patronem roku 2017!, http://bobolice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/114486/
joseph_conrad_patronem_roku_2017 (29.01.2018).
Zob. Wykład Cecylii Judek „Podążać za marzeniem”, http://www.kamienpomorski.pl/pl/content/
wyk%C5%82ad-cecylii-judek-pod%C4%85%C5%BCa%C4%87-za-marzeniem (29.01.2018).
Zob. K. Konieczny, Joseph Conrad Korzeniowski – prelekcja, http://biblioteka.gminawolin.pl/joseph-conrad-korzeniowski-prelekcja (29.01.2018).
Zob. Conrad przy stoliku, http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/1391; https://sip.wzp.pl/Artykuly/a,3191/Conrad%20przy%20stoliku (29.01.2018).
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Wykład o życiu i twórczości Josepha Conrada Podążać za marzeniem w Filii Novej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Policach (25 kwietnia 2017)

fragmentów utworów Conrada przeplatane muzyką i szantami. Pierwszy spektakl odbył
się 19 czerwca w Książnicy Pomorskiej (dla uczestników zajęć organizowanych przez
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo), drugi miał miejsce
4 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie (zaproszono
na niego także pensjonariuszy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2).
4. I ty możesz być Conradem – uczniowskie interpretacje utworów Conrada. Autorski
program warsztatów z cyklu Książka ma głos przeprowadził Stanisław Heropolitański,
który dokonał wyboru tekstów i przygotował merytorycznie przebieg zajęć z uczniami.
W ramach projektu miało miejsce osiem spotkań, w których uczestniczyło 194 uczniów.
Warsztaty odbyły się w: Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (8 czerwca), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (20 września), Książnicy Pomorskiej (22 września), Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gryfinie (29 września i 3 października), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach (18 października), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie
(20 października), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (9 listopada).
5. Morska szkoła charakterów według Josepha Conrada – konkurs na esej o bohaterach dzieł Conrada adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W celu
popularyzacji założeń konkursu przygotowano ulotkę z regulaminem, dostępną na
stronie ksiaznica.szczecin.pl. Autorami jej projektu graficznego (podobnie jak pozostałych podprojektów Podążać za marzeniem) oraz opracowania technicznego byli
Hanna Dąbrowska i Andrzej Zajda. Ulotki w wersji cyfrowej wysłano do szkół, portali edukacyjnych, natomiast wydrukowane rozdawano podczas imprez kulturalnych
w Książnicy Pomorskiej.
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Nadesłane prace oceniała komisja konkursu w składzie: prof. dr hab. Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński), przewodnicząca jury; dr hab. Jerzy Madejski, prof. US;
dr hab. Tatiana Czerska (US); dr Sławomir Iwasiów (US). Kryteriami oceny prac były:
zgodność z tematyką konkursową, twórczy charakter i samodzielność pracy, stylistyczna
i językowa poprawność, estetyka pracy. Podkreślając z uznaniem kreatywność wszystkich
uczestników, komisja konkursowa przyznała cztery nagrody pracom opatrzonym godłami:
• I – godło Czciciel Gwiazd
• II – godło Brzoza
• III – godło Vademecum
• IV – godło Rider.
Po otworzeniu kopert poznano nazwiska laureatów konkursu. Byli to:
• godło Czciciel Gwiazd – Sylwia Afeltowicz, XIII LO w Szczecinie, opiekun
Jerzy Wojcieszak;
• godło Brzoza – Karolina Brzozowska, I LO w Szczecinie, opiekun Mirosława
Piaskowska-Majzel;
• godło Vademecum – Aleksandra Wiraszko, XIV LO w Szczecinie, opiekun Elżbieta Bazylewicz;
• godło Rider – Łukasz Witkowski, XIV LO w Szczecinie, opiekun Elżbieta Bazylewicz.
Komisja konkursu z uznaniem podkreśliła wkład merytoryczny opiekunów – nauczycieli języka polskiego.
Realizację projektu zwieńczyła uroczystość pod tytułem Spotkanie z Conradem
w 160 rocznicę urodzin, zorganizowana 4 grudnia 2017 roku. W jej programie znalazło się
podsumowanie konkursu Morska szkoła charakterów według Josepha Conrada. Nagrody
laureatom wręczył, w zastępstwie przewodniczącej jury, dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
oraz dr hab. Tatiana Czerska. Kolejnym punktem było omówienie zasięgu i efektów realizacji projektu Podążać za marzeniem (sprawozdanie przedstawiła autorka niniejszego
tekstu). Łącznie w ramach przedsięwzięcia zorganizowano 29 prelekcji poświęconych życiu
i twórczości Conrada (1374 uczestników), 8 warsztatów I ty możesz być Conradem (194
uczestników), 2 spotkania teatralno-edukacyjne Conrad przy stoliku (208 osób), występy
Morskie opowieści w wykonaniu Teatru ESPERO oraz konkurs Morska szkoła charakterów
według Josepha Conrada (3 imprezy, 102 uczestników). Łącznie odbyły się 42 imprezy,
w których uczestniczyło 1878 osób. Na zakończenie zaprezentowano część artystyczną –
występ teatralno-wokalny, zatytułowany Morze miłości, wielokrotnie nagradzanej na
ogólnopolskich konkursach recytatorskich Alicji Czarnuszki z grupy teatralno-wokalnej
ESPERO oraz recital Marty Łągiewki – aktorki Teatru Pleciuga (przy akompaniamencie
Seweryna Ptaszyńskiego)14.
14

Zob. Spotkanie z Conradem w 160. rocznicę urodzin pisarza, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/
Szczecin/1,45,495713,Spotkanie-z-Conradem-w-160--rocznice-urodzin-pisar.html (28.01.2018).

119

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

Elżbieta Kosińska-Róg
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

KATARZYNA STANISŁAWA JAKIMIAK 1932–2017
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Katarzyna Stanisława Jakimiak, z domu
Turek, urodziła się 8 listopada 1932 roku
w Lubatowej (powiat krośnieński). Rodzice – Mikołaj i Łucja – prowadzili małe
(1,56 ha) gospodarstwo rolne. Ojciec
dodatkowo zajmował się stolarstwem.
Miała siedmioro rodzeństwa (w Sławnie
mieszkał także jej brat Bronisław wraz ze
swoją rodziną).
Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej opuściła dom rodzinny i wyjechała
do Rożnicy, gdzie uczęszczała do Liceum
Kulturalno-Oświatowego. Po jego ukończeniu w 1955 roku została skierowana
nakazem pracy do województwa koszalińskiego. Zatrudniono ją w Powiatowym
Domu Kultury w Sławnie, a następnie
w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej.
Okres dzieciństwa i wczesnej młodo- Katarzyna Stanisława Jakimiak
ści kojarzył się jej z biedą, niedostatkiem,
śnieżnymi i mroźnymi zimami, surowym krajobrazem województwa podkarpackiego,
pragnieniem zdobycia wiedzy i dostatku. Wielokrotnie wspominała swój bagaż, z którym
przybyła na Pomorze Zachodnie – kuferek, skrzyneczkę zrobioną przez ojca z drewnianych klepek, przepasaną skórzanym paskiem. Ciężko jej było zaaklimatyzować się nad
morzem, trudne też były jej relacje z wielokulturową ludnością napływową w Sławnie.
W 1957 roku wyszła za mąż za Wojciecha Jakimiaka (ze znanej w Sławnie rodziny
fotografów), a 1 września tego roku rozpoczęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Najpierw była młodszym bibliotekarzem, następnie bibliotekarzem, starszym bibliote120
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karzem, kierownikiem Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, a od 28 lutego
1984 roku do 30 kwietnia 1988 dyrektorem sławieńskiej książnicy. Jej pomysłem była
budowa samodzielnej siedziby biblioteki.
Była bibliotekarzem pracowitym i ambitnym. Cieszyła się dużym szacunkiem
współpracowników i zawodowego świata bibliotekarskiego. W czasie 30-letniego stażu
pracy uzupełniła swoje wykształcenie w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie. Była ceniona i lubiana przez władze, a także
mieszkańców Sławna i jego okolic.
Pani Stanisława była matką trzech synów – Waldemara, Marka i Radosława – oraz
babcią licznych wnuków. Z ukochaną pracą w bibliotece pożegnała się z miłości do
wnuczki Kasi, aby pomóc w jej wychowaniu.
Tragiczna śmierć najstarszego syna Waldemara w 2015 roku pozbawiła ją ostatecznie
sił i radości życia.
Zmarła 22 lipca 2017 roku. Odeszła cicho i skromnie, tak jak żyła. Spoczęła na
cmentarzu w Sławnie, w tej samej części co nestorzy sławieńskiego bibliotekarstwa –
Janina i Edmund Plank.
Żegnamy Panią Pani Stasiu.
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Ks. Jan Marcin Mazur
Wykładowca akademicki, duszpasterz środowisk twórczych

KOZACY W EUROPIE
Mecenas Artur Frey, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, jest znaną postacią w kręgu
szczecińskich bibliofilów. Do powojennego Szczecina przyjechał, jak wspomina, z trzema książkami, ale w latach 80. jego księgozbiór liczył już kilkanaście tysięcy tomów.
Poznaliśmy się w kierowanym przez niezapomnianego Jana Maziakowskiego (1915–
1976) antykwariacie Domu Książki w alei Wyzwolenia. Pan Jan był antykwariuszem z niespotykaną już dzisiaj klasą, a prowadzona przez niego placówka była miejscem znaczących
spotkań ludzi i idei. Naturalny niejako entourage stanowiły książki. O tych spotkaniach,
a także o życiu i dziele Jana Maziakowskiego, pisałem już na tych łamach przed kilku laty.
Pan Artur Frey, od wielu już lat zamieszkuje niedaleko Płot w miejscowości Krężel,
a znaczną część swego księgozbioru przekazał w darze Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród przekazanych tytułów jest również niewielka
książka, właściwie broszura, nosząca tytuł Czy Europa może skozaczeć?. Intrygujący
tytuł spowodował, że zabrałem się, zachęcony poniekąd przez ofiarodawcę, do lektury.
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Książka została wydana w Londynie w 1897 roku w Drukarni Związku Zagranicznego
Socyalistów Polskich. Egzemplarz który dotarł do moich rąk nosi ślady wędrówki przez
wcale niemały krąg czytelników, a także kilka znaków własnościowych i pieczęci akcesyjnych, fatalnie zresztą odbitych. Prostokątny stempel postawiony na karcie tytułowej
informuje, że egzemplarz należał do Biblioteki Oddziałowej Z.P.S.P. (organizacji socjalistów polskich) w Chicago. Na wspomnianą pieczęć zachodzi przystawiona później pieczęć
owalna, która poświadcza, iż rzeczony egzemplarz należał także do Biblioteki Robotnika
Polskiego S.P.R. w Chicago. Na stronicy siódmej widnieje jeszcze jedna pieczęć owalna
z napisem Oddz. Naprzód 17 Wardy P.S.S.P. Można tylko dodać habent sua fata libelli.
Wydawcy informują, że w broszurze pomieszczono tłumaczenie drugiego wydania
ogłoszonego w 1878 roku studium Soll Europa kosakish werden? i kilka artykułów
publikowanych w różnych organach partyjnych niemieckich socjalistów. Autorem tych
tekstów jest ówczesny poseł do parlamentu Wilhelm Liebknecht (1826–1900). Broszura
kończy się fragmentem jego mowy poselskiej z dnia 19 lutego 1878 roku.
Autor urodzony w 1826 roku studiował filologię na uniwersytetach w Berlinie i Marburgu. W lutym 1848 roku wziął udział w walkach rewolucyjnych w Paryżu. Na kilka
miesięcy trafił do więzienia. Wydalony z własnego kraju wyemigrował do Anglii. Przez
12 lat (1850–1862) działał w Londynie, gdzie spotkał Karola Marksa. Do Niemiec wrócił
w 1862 roku, a w 1874 roku został wybrany do Reichstagu. Krytykował z tej pozycji
politykę Otto von Bismarcka. Kariera parlamentarna Liebknechta trwała do 1890 roku
i przebiegała także częściowo w okresie Kulturkampfu.
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Czytelnik, który dzisiaj sięgnie po wydaną w Londynie broszurę ma możliwość
zapoznania się z pewnym fragmentem historii podnoszenia tzw. sprawy polskiej w publicystyce i debacie parlamentarnej w czasach Kulturkampfu. Ostrze krytyki autor kieruje
przeciw polityce imperialnej Rosji i parokrotnie także przeciw polityce imperialnej
Austrii, pomijając trzeciego zaborcę. Publikowane teksty noszą znamiona kulturowo-ideologicznych uwarunkowań. Osią refleksji Wilhelma Liebknechta jest Rosja. Według
niego cel działań politycznych europejskich demokratów powinien być jeden, a mianowicie: zapobiedz zmoskwiczeniu Europy, odbudowanie Polski i utrzymanie Turcyi (s.
29)1. Autor, przekonany socjalista i raczej daleki od jakiejkolwiek religii, ceni Turków
jako stróżów porządku:
[…] u grobu Chrystusa w Jerozolimie stoją warty tureckie, które muszą chrześcijanom różnych wyznań przeszkadzać aby się wzajemnie nie pozabijali ku większej chwale wiary chrześcijańskiej [s. 31].

W tekście spotykamy także krótkie oceny władców mocarstw europejskich:
Napoleon pogromca francuskiej rewolucji był zarazem jej spadkobiercą i wykonawcą jej testamentu,
on reformował, on pchał nas naprzód, on uwolnił nas od śmieci średniowiecznych. Ale dobroduszny
batiuszka [car Aleksander] nie reprezentował żadnej ideii oprócz brutalnego, bydlęcego knutosławia [s. 37].

Nieco dalej natkniemy się na polityczną i moralną ocenę carskiej Rosji: Rosya…
mocarstwo na wpół barbarzyńskie ma na rękach krew zamordowanej Polski, a także to,
że jako państwo łupieżcze: tworzy zawikłania, z których lada chwila wysnuć się może
wojna europejska, wojna światowa (s. 39). W artykule Wojna na Wschodzie, wydrukowanym pierwotnie w czasopiśmie „Die Neue Welt” z dnia 19 maja 1877 roku, autor
przypomina los Polski:
[…] rozćwiartowana systematycznie ubezwłasnowolniona Polska, która zimą 1862–63 r. przez rozpacz
doprowadzona do powstania przeszło rok opór stawiała całej zbrojnej sile rosyjskiej a dopiero dzięki
usłużności Prus spełniających swą misyę pod wodzą Bismarcka upadła, czy Polska ta już umarła? [s. 54].

Aby uwydatnić cele polityki rosyjskiego imperium wobec Polski, autor przytacza
odnośne fragmenty testamentu cara Piotra Wielkiego (1672–1725):
Rosyan trzeba utrzymywać w ciągłym stanie wojny, by przechować wojownicze skłonności armii [s.
55]. Polskę należy zniszczyć podtrzymując w niej nierząd i ciągłe zawiści. Ludzi wpływowych musimy
złotem przeciągnąć na swoją stronę. Na sejm musimy działać przekupstwem, celem uzyskania wpływu
1
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na elekcyę króla. Musimy pozyskać sobie zwolenników w Polsce, bronić ich, posyłać do tego kraju
wojska rosyjskie i pozostawiać je tam, aż się nadarzy sposobność pozostać tam na zawsze [s. 56].

Pojawia się też retoryczne pytanie:
Czy lud niemiecki istotnie pójdzie ręka w rękę z barbarzyńskim państwem rosyjskim na czele cywilizacyi knuta [s. 62].

Nasz autor jasno określa polityczne cele socjalistów:
pozostanie nam krwawa robota, rozbicie Rosyi i odbudowanie Polski. Gdy dwugłowemu orłowi rosyjskiemu utniemy głowę zwróconą na zachód [s. 91].

Sprawa niepodległości Polski pojawiła się na forum europejskim w czasie Powstania
Styczniowego 1863 roku. Upadek tego zrywu narodowego spowodował wypowiedzi
różnych znanych osobistości. Wilhelm Liebknecht cytuje Karola Marksa, który w Odezwie inauguracyjnej z 1864 roku, w programie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Robotników napisał:
Bezwstydne oklaski, obłudne tylko współczucie…, z któremi wyższe klasy Europy przyglądały się…
jak Rosya niweczyła bohaterską Polskę, znoszone bez oporu nadużycie tego mocarstwa barbarzyńskiego którego głowa jest w Petersburgu a ręce we wszystkich gabinetach Europy [s. 95].

Postawiona w tytule groźba skozaczenia Europy pojawiła się według autora już po
kongresie wiedeńskim w 1815 roku. Wilhelm Liebknecht podaje w milach angielskich
jak zmalała od 1772 roku odległość wielu miast niemieckich od granicy Rzeszy:
Berlin
Wrocław
Monachium
Frankfurt

1772		1878
202		 43
174		 11
252		 89
268		 105 [s. 100]

W ciągu jednego stulecia, Rosja przesunęła swoją zachodnią granicę o przeszło 700 km.
Korzystając ze swoich uprawnień poselskich, autor podniósł kwestię odbudowy
Polski na forum Reichstagu. Przytoczmy fragment wystąpienia z dnia 19 lutego 1878
roku:
Jak może państwo oraz cesarz którego żołdacy rozdeptali Polskę, ta Rosya, która dokonała mordu
nad Polską – jak może podobne państwo oraz panujący występować… i mówić „chcę wyzwolić naro125
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dowości słowiańskie”? – Panowie! Przestępstwo, którego dokonano na Polsce, mści się teraz. Polska
jeszcze nie umarła, oto już poczyna wstawać przed nami kwestya polska [s. 99].

Kreśląc wizję nowego porządku dla naszego kontynentu, niemiecki poseł stwierdza:
Odbudowana Polska jest niezbędną częścią Europy przyszłości (s. 108).
Zbliżająca się doniosła setna rocznica wskrzeszenia Ojczyzny po okresie zaborów
spowoduje z pewnością szeroką debatę dotyczącą nie tylko wydarzeń 1918 roku, ale
i współczesnych problemów dzisiejszego pokolenia Polaków. Wielu jest ojców naszej
niepodległości. Będą oni z pewnością przypominani. Mniej znani są natomiast ci, którzy kwestię polską przypominali w Europie i na świecie, oni także zasługują na naszą
pamięć i wdzięczność.
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Anna Kotowska, Małgorzata Maciejewska, Przemysław Nowaczek
Książnica Pomorska
Małgorzata Zychowicz
Koszalińska Biblioteka Publiczna

KRONIKA
Kronikę opracowano na podstawie materiałów
przekazanych przez biblioteki z terenu województwa zachodniopomorskiego, skróconych i przeredagowanych przez redakcję.

1–31 stycznia
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można było obejrzeć wystawę Bajki Pana
Perraulta i nie tylko w 390 rocznicę urodzin.

4 stycznia
W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał Kontener Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmanna.

4 stycznia – 28 lutego
W Galerii Jednego Obrazu w Książnicy Pomorskiej prezentowany był akryl Wiesławy Kurdek
Kot i cień.

8 stycznia
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie odbyło się pierwsze w tym
roku przedstawienie z cyklu spotkań literacko-muzycznych Bajkogranie, czyli wierszyki
ze szczyptą muzyki. Tym razem aktorzy Teatru
Rozmaitości Gwitajcie zapoznali młodych czytelników z wierszem Aleksandra Fredry Paweł
i Gaweł.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki
omawiał Gorące mleko Deborah Levy.

Tego samego dnia w placówce tej z czytelnikami
spotkał się Mateusz Jakubowski – autor poradnika
Encyklopedia Taniego Zwiedzania.

9 stycznia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
przeprowadzono pierwszą z trzech styczniowych
lekcji, których temat brzmiał Spotkania z literaturą.
Dzieciom przeczytano książkę Nikoli Kucharskiej
i Przemysława Wechterowicza Czy ktoś widział zajączka?. Podczas kolejnych zajęć (11 i 31 stycznia)
ich uczestnicy zapoznali się z Podróżą Srebrnego
Agnieszki Ginko oraz bajką O Królowej Śniegu
i kryształowej kuli Wiesława Drabika.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie z mieszkańcami spotkał się z Aleksander Doba – podróżnik, który samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk.

9–26 stycznia
W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie przeprowadzono akcję bookcrossingową. Książki „uwalniali” w wyznaczonym do
tego miejscu użytkownicy placówki.

9–30 stycznia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
odbywały się szkolenia komputerowe w ramach
Bibliotecznej Akademii Cyfrowej 50+.

10 stycznia
W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Dyskusyjny Klub Książki omawiał powieść Je-
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Aleksander Doba w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (09.01)

rzego Pilcha Portret młodej wenecjanki, natomiast
w Filii nr 12 miłośnicy interesujących książek dyskutowali o Historii pszczół Mai Lunde.
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Kolację Hermana Kocha. Z kolei w Filii nr 38 miłośnicy interesujących książek analizowali w tym
dniu Crimen Józefa Hena.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie kolejny raz spotkał się Techklub, tym razem pod hasłem Jak sprzedawać w Internecie?.

11 stycznia
W Bibliotece Publicznej w Gryfinie miał miejsce
wernisaż wystawy Mistrzowie ilustracji prezentującej prace ośmiorga ilustratorów, którzy współtworzyli świetność polskiej grafiki książkowej
w jej najlepszym okresie. Na ekspozycji przedstawiono twórczość Bohdana Butenki, Anny Kołakowskiej, Danuty Konwickiej, Zbigniewa Lengrena, Marii Orłowskiej-Gabryś, Mirosława Pokory,
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Jana Marcina Szancera i Teresy Wilbik. Wystawę
zorganizowano dzięki środkom ministra kultury
i dziedzictwa narodowego w ramach programu Literatura i czytelnictwo. Została udostępniona przez
Wydawnictwo Dwie Siostry i można było ją oglądać do 28 lutego.
W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki rozmawiał o powieści Jeffa Zentnera Król węży.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
zapoczątkowano Artystyczne czwartki – zajęcia
plastyczno-manualne. Dzieci uczyły się szydełkowania.

12 stycznia
Anita Jurewicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Goleniowie, została zwycięzcą plebiscytu „Głosu Szczecińskiego” Osobowość Roku 2017 w kategorii Samorządność
i społeczność lokalna w powiecie goleniowskim.
Kapituła doceniła stworzenie jednej z najnowocześniejszych bibliotek w województwie.

K
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Biblioteczna Akademia Cyfrowa 50+ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (10.01)

W Książnicy Pomorskiej Marta Abramowicz,
dziennikarka, psycholożka i autorka reportażowego bestsellera z 2016 roku Zakonnice odchodzą
po cichu, zaprezentowała nowe wydanie książki,
wzbogacone o rozdział Echa oraz fotografie, które
ukazało się w 2018 roku. Spotkanie poprowadziła
Małgorzata Frymus z Polskiego Radia Szczecin.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie otwarto wystawę fotografii
ulicznej Zgoda na publikację Oskara Rekowskiego,
ucznia Liceum Plastycznego w Szczecinie. Ekspozycję można było podziwiać do 8 lutego.

12–19 stycznia
W bibliotece wojewódzkiej przez cały tydzień prowadzona była akcja Koła nr 1 przy Książnicy Pomorskiej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Książka za 1 zł.

13 stycznia
Do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie, na prowadzone przez Kamila

Cichosza i Grzegorza Sokulskiego zajęcia Rodzinna Zumba, zawitali miłośnicy tańca i dobrej
zabawy.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie miała miejsce druga odsłona
cyklu Spotkań z Azją. Tematem wykładu była Magia znaków chińskich i japońskich. Współorganizatorem wydarzenia był Szczeciński Klub Azji.

14 stycznia
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zbierając datki, bibliotekarze
serwowali domowy chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym, ciasta, kawę oraz popcorn.

15 stycznia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu miało miejsce pierwsze styczniowe spotkanie
z cyklu Bajkowe poranki. Podczas zajęć dzieciom
przeczytano książkę Rocio Bonilli Jakiego koloru
są buziaki?. Podczas kolejnych spotkań (22 i 29
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Marta Abramowicz (od lewej) podczas rozmowy z Małgorzatą Frymus w Książnicy Pomorskiej (12.01)

stycznia) maluchy wysłuchały Przyjaciół Pingwinka, a także Zimowej nocy M. Christiny Butler.
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu
Szczecińskiego zorganizowały w Książnicy Pomorskiej dyskusję na temat książki dr. hab. Wojciecha Krysztofiaka Egzystencjalizm logiczny.
Metafizyczne studium nad „Traktatem logiczno-filozoficznym” Wittgensteina.

15–28 stycznia
Podczas ferii zimowych Książnica Pomorska
zorganizowała zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych, podczas których uczniowie zwiedzali
bibliotekę, w tym miejsca niedostępne na co dzień,
między innymi pracownię konserwacji zbiorów.
Z okazji ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach przygotowała dla dzieci
urozmaicone zajęcia. W dzień pod hasłem Bezpieczeństwo pogadankę poprowadził Paweł Koniecz-
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ka z Powiatowej Komendy Policji w Kamieniu
Pomorskim, któremu towarzyszył pies tropiąco-patrolowy Szaman. W spotkaniu uczestniczyła
też Helena Piątek – instruktor szkolenia psów ze
szkoły Pies potrafi – ze swoim czworonożnym
pupilem Amorem. Innym punktem programu była
nauka średniowiecznych tańców, którą prowadzili
członkowie Stowarzyszenia Archeozdroje, którzy
także opowiadali o ozdobach oraz strojach z tamtych czasów. Przez całe ferie dzieci brały udział
w zajęciach manualnych. Dodatkowymi atrakcjami były: wizyta w Muzeum Wolińskiego Parku
Narodowego, seans w Kinie Eva, spektakl Calineczka w Międzynarodowym Domu Kultury, Gry
bez prądu.
W Dziale dla Dzieci i we wszystkich filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie,
w ramach akcji Ferie zimowe 2018, odbywały
się ciekawe zajęcia dla dzieci, którym zapewniono udział w różnych formach zabaw plastycznotechnicznych, literackich, ruchowych i integracyjnych, a także w głośnym czytaniu, warsztatach
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Książka za 1 zł w Książnicy Pomorskiej (15.02)

i pogadankach z ciekawymi ludźmi. W siedzibie
instytucji goszczono leśniczego, wolontariuszki ze
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, strażaków i policjantów. Ponadto odbyło się
spotkanie autorskie z pisarką Anną Paszkiewicz
oraz przedstawiono spektakl W domku Baby Jagi.
Z okazji trwających ferii zimowych także Miejska
Biblioteka Publiczna w Dziwnowie zaplanowała dla dzieci kilka atrakcji. Zorganizowano między innymi spotkania z: policjantem Dariuszem
Surowieckim, strażnikami gminnymi Borysem
Dąbrowskim i Dominikiem Gąską, strażakami
Krzysztofem Wilczyńskim i Tomaszem Sochą, ratownikami Jakubem Maksymiukiem i Grzegorzem
Oleszczukiem. W programie znalazł się też wyjazd
do Wioski Hobbitów leżącej pod Kołobrzegiem.
Również w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie nie zabrakło w tym czasie
atrakcji dla dzieci. Mogły one podziwiać niesforną
Pchłę Szachrajkę w akcji podczas przedstawienia
Teatru Rozmaitości Gwitajcie oraz uczestniczyć
w zajęciach dotyczących opieki nad psem, które
poprowadziła Ewelina Pietrzak-Giec w towarzystwie suczki Korby i psa Pago. W kolejnych dniach

dzieci bawiły się w Kids Arenie, Parku Trampolin
w Szczecinie oraz w kręgielni, a w goleniowskim
kinie obejrzały film Coco. Ponadto tworzyły łapacze snów podczas zajęć prowadzonych przez Beatę
Reginię.
Natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kołobrzegu ferie przebiegły pod hasłem Zimowy zawrót głowy. Dzieci uczestniczyły w szeregu
zjęć integracyjnych, między innymi w grach planszowych i zabawach ruchowych takich jak Wyprawa na Antarktydę, wyścigi psich zaprzęgów czy
Przyjaciele ze Stumilowego Lasu. Nie zabrakło też
głośnego czytania książek: Zimowego śledztwa
Claire Gaudriot, Zimowych zabaw Natalii Usenko,
Czy ktoś widział zajączka? Przemysława Wechterowicza i Nikoli Kucharskiej. Przeprowadzono
również zajęcia edukacyjne dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na powietrzu. W ramach bloku Zima – wiem
o niej wszystko wyświetlano prezentacje multimedialne, między innymi Zwierzęta zimą, Dlaczego
lód jest śliski?, Ciekawostki o biegunach, Igrzyska
olimpijskie, Zimowe quizy i zagadki. Codziennie
odbywały się zajęcia plastyczne, podczas których
ich uczestnicy wykonywali różnymi technikami
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Spotkanie z ratownikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie (15.01)

prace inspirowane zimą, oraz literackie – w tym
pisanie i ilustrowanie opowiadania o zimie, wymyślanie własnego zakończenia przeczytanych
fragmentów książek, zabawy z kartami dialogowymi habitat. Członkowie feryjnego kółka teatralnego uczestniczyli w próbach do inscenizacji sztuki Zamieszanie w krainie bajek, którą wystawili
na deskach bibliotecznej sceny. Na zakończenie
ferii dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
wzięły udział w karnawałowej zabawie W zimowym rytmie dance.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
i jej filiach, z okazji trwających ferii zimowych,
przygotowano szereg zajęć dla uczniów pod wspólnym hasłem Ferie w Bibliotece. Dominowały tematy takie jak: Skrzydlate słowa, Biały kruk, Jak
pies z kotem, Słowna uczta, Nie ma to jak u babci
i dziadka!, Żywioły, że aż strach!, Wąż w kieszeni?,
Serce na dłoni, Pierwsza myśl najlepsza!, Historia
kołem się toczy, Ferie z bajkami, Ferie z Tytusem,
Romkiem i A’Tomkiem, Zimo baw się z nami!, Bajkowa zabawa.

Z kolei w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej trwające ferie zimowe stały się okazją do zorganizowania zajęć dla młodych czytelników, którzy nigdzie nie wyjeżdżali. Placówki zaoferowały
zróżnicowaną tematykę, między innymi Ferie za
jeden uśmiech, Ferie astronomiczne czy Ferie
z Szóstką. Ponadto przygotowano kilka spotkań
z ciekawymi ludźmi, między innymi z astronomem i modelką. Dzieci uczestniczyły też w spektaklach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Teatru
Marionetkowego oraz Teatru Akademii Wyobraźni
z Lądka Zdroju.

16 stycznia
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu Tożsamość i Historia – szczecińskie wtorki,
tym razem zatytułowane Funkcjonowanie na pograniczu, szansa i wyzwanie. Dyskusję poprowadził dr Paweł Migdalski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Tego samego dnia w placówce gościł Roman Czejarek, regionalista, kolekcjoner, publicysta, Ho-
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norowy Ambasador Szczecina, który opowiedział
o swoich najnowszych publikacjach – grze Szczeciński spekulant oraz książce Sekrety Pomorza Zachodniego.
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17 stycznia
Do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Goleniowie zawitał Kubuś Puchatek, który obchodził swoje urodziny. Z tej okazji dzieci mogły
wziąć udział w konkurencjach sportowych oraz
zręcznościowych. Przygotowały też tort urodzinowy dla Kubusia.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
Dyskusyjny Klub Książki analizował Guguły Wioletty Grzegorzewskiej.
Natomiast w Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej miłośnicy ciekawych książek dyskutowali
w tym dniu o Najgorszym człowieku na świecie
Małgorzaty Halber.

17 stycznia – 12 lutego
Na zorganizowanej w Książnicy Pomorskiej wystawie Aleksander Lwow. 45 lat w górach świata
zaprezentowana została sylwetka polskiego alpinisty i himalaisty, który zdobył między innymi cztery
ośmiotysięczniki, a także redagował miesięcznik
„Góry i Alpinizm”. Wernisaż wystawy oraz spotkanie z jej bohaterem były częścią 7. Przeglądu
Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego.

18 stycznia
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie z przedstawieniem Koziołek Matołek wyrusza w świat wystąpił Teatr TAK z Radomia.
Podczas pierwszego spotkania z cyklu #mojaniepodległa (związanego z setną rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości) odbyła się dyskusja
panelowa Cud Niepodległości. W zorganizowanej w Książnicy Pomorskiej debacie udział wzięli
historycy: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab.
Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Adam Wątor.
Głównym organizatorem cyklu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Zabawa w kręgielni zorganizowana dla dzieci przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Goleniowie (15.01)

20 stycznia
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie Projekt HUBAS promował podczas
akustycznego koncertu swoją najnowszą płytę
Wstawaj!.
W tym samym dniu w goleniowskiej książnicy
miało miejsce spotkanie z aktorką Magdaleną
Zawadzką-Holoubek, która w rozmowie z Hanną
Grudzińską z Wydawnictwa Marginesy opowiadała między innymi o swoich książkach, dzieciństwie
spędzonym w Szczecinie i podróżach.

22 stycznia
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Andrzej Ziemiński oficjalnie pożegnał się ze
swoimi pracownikami. Po 24 latach kierowania
największą biblioteką na Pomorzu Środkowym,
budowania jej prestiżu, zachęcania do czytania
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Helena Piątek z Amorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (18.01)

mieszkańców Koszalina i powiatu, niezmordowanego wprowadzania nowych technologii
w bibliotekarstwie, odszedł na emeryturę. Były
wzruszające podziękowania wszystkim zatrudnionym i każdemu z osobna oraz rewanż załogi
w postaci „procesji” z darami. Wśród nich znalazło się okolicznościowe wydawnictwo dotyczące
życia osobistego i zawodowego Pana Dyrektora,
wzbogacone ciekawymi zdjęciami oraz piękną
laudacją ku jego czci. Do życzeń dołączyli się
przedstawiciele Koszalińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, reprezentanci Zarządu
Okręgu Zachodniopomorskiego oraz Oddziału
i Koła w Koszalinie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także dyrektorzy gminnych
bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego
i dawni współpracownicy z Urzędu Miejskiego
w Koszalinie.
Styczniowe spotkanie z cyklu Pomorskie Dziedzictwo Przyrodnicze w Książnicy Pomorskiej poświęcone zostało Drawskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Jego walory przyrodnicze przedstawił Tomasz
Cerebież-Tarabicki z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, na-
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tomiast dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz
zabytki zaprezentował Jarosław Leszczełowski,
pisarz, pasjonat historii i regionalista. Współorganizatorem spotkania była Fundacja Ścieżkami
Pomorza.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie po raz pierwszy w tym roku
zebrał się klub dyskusyjny Taktownie O Komiksie.
Rozmawiano o komiksie kobiecym.

23 stycznia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
Teatr Blaszany Bębenek wystąpił z interaktywnym
spektaklem dla dzieci, opartym na motywach powieści Lewisa Carrolla Alicja w krainie czarów.

25 stycznia
W ramach współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim Książnica Pomorska zorganizowała wykład
dla studentów Kulturoznawstwa Funkcjonowanie
instytucji kultury na przykładzie Książnicy Pomorskiej.

K

Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński (22.01)

26 stycznia
W cyklu Nowości regionalne dr Marek Okoń zaprezentował w Książnicy Pomorskiej publikację
Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze „wkrzańskiej”. Studium historyczno-osadnicze.
Tego samego dnia w bibliotece wojewódzkiej bohaterem kolejnego spotkania z cyklu Debiuty był
Mariusz S. Kusion – publicysta, poeta, animator
kultury i trener nauki. Zaprezentował dwujęzyczny, polsko-ukraiński tom poezji Zarządzanie zasobami emocjonalnymi. Wydarzenie poprowadziła
redaktorka naczelna „Magazynu Kulturalnego Horyzont” Anna Jakubczak.
W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Boga mordu Yasmina Reza.

27 stycznia
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie można było spotkać się z Tomaszem
Nowaczykiem i jego książką dla dzieci Gupik ma
szczęście!, będącą literackim debiutem autora – ar-
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Fot. I. Rogowska

tysty kabaretowego, związanego z poznańską grupą Czesuaf.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie po raz pierwszy w tym roku
zebrał się Klub Zaczytanego Malucha.

30 stycznia
Kapitan żeglugi wielkiej Eugeniusz Andrzej Daszkowski, pedagog, były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, nestor szczecińskich pisarzy
marynistów, autor 18 książek, których tematem
w większości jest morze, zaprezentował w Książnicy Pomorskiej swoje najnowsze dzieło Feralny rejs.
W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Dziewczyny z Portofino Grażyny Plebanek.

31 stycznia
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów
działający przy tej placówce Teatr przy Stoliku
VERBUM przygotował dla seniorów inscenizację
fragmentu sztuki Moralność pani Dulskiej Gabrieli
Zapolskiej.
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Przedstawienie Wędrówki Stasia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (25.01)

W Książnicy Pomorskiej Stanisław Heropolitański przeprowadził warsztaty z cyklu Książka
ma głos, czyli sztuka czytania. Ich celem było
kształcenie umiejętności głośnego czytania tekstu
ze zrozumieniem, właściwą interpretacją i dykcją. Pracowano z książką Morderstwo w Orient
Expressie.
W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Fałszerzy pieprzu Moniki Sznajderman.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie promowano drugą część
książki Podziemny Szczecin. W wydarzeniu udział
wzięli jej autorzy: Andrzej Kraśnicki jr, Michał
Rembas, Izabela Rosa.

1 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
zainaugurowano cykl lekcji Spotkania z literaturą.
Łącznie w całym miesiącu miało miejsce siedem
spotkań, podczas których głośno czytano, rozmawiano o książkach i bawiono się z nimi.
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W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Misja: Encyklopedia Arturo Pereza-Reverte.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie promowano książkę dr. Filipa Gańczaka Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981. W wydarzeniu
udział wziął autor oraz dr Tytus Jaskułowski i dr
hab. Pierre-Frédéric Weber.

1–28 lutego
W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie odbywały się Zimowe Spotkania w Bibliotece 2018 przeznaczone dla najmłodszych.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu,
w Sali im. Jana Frankowskiego, czynna była wystawa Kołobrzeg na starych widokówkach. Zaprezentowano na niej reprodukcje przedwojennych
pocztówek oraz wybrane publikacje dotyczące
historii miasta.
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Spektakl Moralność pani Dulskiej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów (31.01)

W tym samym czasie w kołobrzeskiej książnicy,
w ramach Bibliotecznej Akademii Cyfrowej 50+,
odbywały się szkolenia związane z obsługą komputera i korzystaniem z internetu.

1 lutego – 20 marca
Wspólnie z Teatrem Lalek Pleciuga i Wyższą Szkołą
Bankową w Szczecinie Książnica Pomorska przygotowała wystawę Pleciuga na placu Teatralnym. Scena
dla dzieci, scena dla dorosłych, teatr dla Was!. Ekspozycję przygotowano z okazji 65 rocznicy powstania
Teatru Lalek Pleciuga i 10 rocznicy jego funkcjonowania w nowej siedzibie. Pokazane zostały fotografie, plakaty i afisze oraz rekwizyty teatralne. Podczas
wernisażu odbył się pokaz animacji lalek teatralnych.

2 lutego
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki analizował
publikację Wchodzi koń do baru Dawida Grosmana.

2–28 lutego
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można było podziwiać wystawę Kto na-

prawdę wynalazł druk?. Towarzyszyły jej lekcje
biblioteczne.

5 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
zainicjowano lutowe Bajkowe poranki.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Jarosław Kociuba opowiadał o swojej najnowszej książce Szczecin znany nieznany.

6 lutego
W Książnicy Pomorskiej Spotkanie Lotnictwo na
Pomorzu Zachodnim poprowadził Czesław Staniewicz – wieloletni pracownik Stoczni Remontowej Parnica i Akademii Morskiej w Szczecinie,
pasjonat lotnictwa oraz współautor książki o tym
samym tytule.
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie, pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci, obchodzono Dzień Bezpiecznego
Internetu. W zorganizowanych z tej okazji zajęciach udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 69.
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Wystawa Pleciuga na placu Teatralnym. Scena dla
dzieci, scena dla dorosłych, teatr dla Was! w Książnicy Pomorskiej (01.02–20.03)

7 lutego
W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Dyskusyjny Klub Książki omawiał powieść Elżbiety Cherezińskiej zatytułowaną Harda.
Natomiast w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie miłośnicy książek dyskutowali
w tym dniu o trylogii Ewy Cielesz Córka cieni.
Z kolei młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, prowadzony przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną w Zespole Szkół nr 1, rozprawiał o Fobosie
Victora Dixena.
W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta Sianów bibliotekarze z powiatu koszalińskiego podsumowali działalność bibliotek gminnych w 2017 roku. Po konferencji jej uczestnicy wybrali się na wycieczkę do filii sianowskiej książnicy
zlokalizowanych w Karnieszewicach i Siecieminie.
W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki rozprawiał
o Pani Bovary Gustave Faluberta.
W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Tomasz Wieczorek promował swoją
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Doroczna konferencja Analiza wyników bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego w 2017 r. (07.02)

najnowszą książkę Wały Chrobrego. Wrota Szczecina. Zwiedzanie z Gryfitkiem.
W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie przygotowano zajęcia dla dzieci
z okazji przypadającego na 6 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu. Powtórzono je 8 i 16 lutego.

8 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach przeprowadzono rodzinne warsztaty walentynkowe. Bibliotekarze wystąpili w przygotowanym przez siebie spektaklu dla dzieci, opartym
na opowiadaniu Christiana Joliboisa i Christiana
Heinricha Zakochany kurczak. Po przedstawieniu
dzieci, wspólnie z rodzicami, tworzyły z koralików
i filcu broszki i breloczki w kształcie serduszek
oraz bransoletki. Warsztaty powtórzono w dniu
następnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie, z okazji Tłustego Czwartku, czytelników częstowano pączkami.
Tego samego dnia w goleniowskiej książnicy sierż.
Agata Capiga z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie poprowadziła Lekcję Bezpieczeństwa.

W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki rozmawiał o Królu Katarzyny Ryrych.
W Książnicy Pomorskiej Lena Leonteva i Marzena
Popławska, autorki książki Nam Thar. Podróż, Miłość, Wyzwolenie, opowiedziały o procesie jej powstawania. Pisarki stworzyły coś na kształt mitów
buddyjskich, które przedstawiają tło historyczne
narodzin i rozwoju buddyzmu oraz żyjących ówcześnie mistrzów buddyjskich. W trakcie spotkania
fragmenty publikacji czytali szczecińscy aktorzy.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie dyskutowano o książce dr.
Piotra Krzyżanowskiego Między wędrówką a osiedleniem – Cyganie w Polsce w latach 1946–1964.
Gościem specjalnym spotkania był Edward Jaworski ze Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół
Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy.
Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

9 lutego
W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu otwarto wystawę haftowanych obrazów
Barbary Milewskiej zatytułowaną Obrazy igłą ma-
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Rodzinne warsztaty walentynkowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (08.02)

lowane. Autorka po raz pierwszy zaprezentowała
publicznie swój artystyczny dorobek w tej dziedzinie. Niektóre prace przedstawiały wielkie dzieła
znanych twórców w interpretacji autorki. Poza
tworzeniem obrazów, artystka zajmuje się również
poezją. Na wernisażu można było posłuchać jej
utworów lirycznych w wykonaniu licealistów.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie można było obejrzeć monodram 2
tony kamienia przedstawiony przez Pawła Burczyka.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy
Drogowskazy, prezentującej prace Grzegorza Komarca, ucznia Liceum Plastycznego.

10 lutego
Profesor Stanisław Sławomir Nicieja zaprezentował w Książnicy Pomorskiej jubileuszowy 10 tom
Kresowej Atlantydy, w którym opisał między innymi okolice położonego na zachodnich krańcach
Podola Złoczowa oraz Zadwórza.
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12 lutego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie zaprosiła dzieci na kolejne przedstawienie
z cyklu spotkań literacko-muzycznych Bajkogranie, czyli wierszyki ze szczyptą muzyki. Aktorzy
Teatru Rozmaitości Gwitajcie zapoznali młodych
czytelników z wierszem Juliana Tuwima Pan Maluśkiewicz. Instrumentem, który dopełniał inscenizację, był fagot.

13 lutego
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie z czytelnikami spotkała się Krystyna Janda.
W Książnicy Pomorskiej promowano pierwsze
wydanie pochodzącego z drugiej połowy XVIII
wieku rękopisu autorstwa księdza Andrzeja Józefa
Delerdta Źródło łask Boskich nieprzebrane. Oryginał dzieła znajduje się w zbiorach Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, do której przynależy znane od XVI wieku Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Dzieje sanktuarium
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Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w Książnicy Pomorskiej (13.02)
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie promowano książkę dr. Artura Ochała Na litewskiej rubieży. Brygada KOP
„Grodno” (1929–1939). Rozmowę z autorem poprowadził dr Paweł Szulc. Współorganizatorem
wydarzenia był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

15 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach, w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu
Książki, podczas spotkania z cyklu Podróże małe
i duże, Dariusz Felisiak i Karol Tomczak opowiedzieli o swoich podróżach do Kurdystanu i Chin.
W Filii nr 12 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Dyskusyjny Klub Książki rozmawiał o publikacji
M.L. Stedman Światło między oceanami.

15 lutego – 15 marca

Tłusty Czwartek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Goleniowie (08.02)

przedstawił ksiądz dr Tadeusz Ceynowa, dyrektor Archiwum i Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Koszalinie, natomiast dr Agnieszka Borysowska, starszy kustosz dyplomowany
z Książnicy Pomorskiej, opowiedziała o rękopisie
księdza Delerdta.

14 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu
Dyskusyjny Klub Książki rozmawiał o książce
Życie Lali przez nią samą opowiedziane Heleny
Karpińskiej.
W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
miłośnicy interesujących książek w dniu tym
dyskutowali o Złodziejce książek Markusa Zusaka.
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Pieczeń dla Amfy Salci Hałas.
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W Książnicy Pomorskiej prezentowano wystawę
malarstwa i grafiki Wiesława Fiszbacha. Ze względu na związki ze sportem artysta ma w swoim
dorobku obrazy składające się na cykl Sport jest
sztuką, natomiast w efekcie fascynacji teorią strun
kosmicznych i twórczością Stanisława Lema powstała kolekcja Dimensionen.

16 lutego
Prosto z wirtualnego świata Megamixów i Sucharów zawitał do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Goleniowie Cyber Marian, jedna
z gwiazd polskiej sceny YouTube. W niezwykłej
rozmowie z Sandrą Myszkowską, gość zabrał słuchaczy w podróż drogami swojego życia – od zamierzchłej ery przedinternetowej po współczesną
epokę cyfrową.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie odbyło się spotkanie autorskie z Renatą Rusnak i promocja jej książki Sto siedemdziesiąta pierwsza podróż Bazylii von Wilchek.

19 lutego
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie Ewelina Pietrzak-Giec z Towa-
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Wernisaż wystawy haftowanych obrazów Barbary Milewskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu
(09.02)
Fot. L. Brucka

Paweł Burczyk w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (09.02)
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Profesor Stanisław Sławomir Nicieja podczas prezentacji 10 tomu Kresowej Atlantydy w Książnicy Pomorskiej
(10.02)

Bajkogranie, czyli wierszyki ze szczyptą muzyki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (12.02)
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Krystyna Janda w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (13.02)

rzystwa Opieki nad Zwierzętami, z psami Korbą
i Pago, przeprowadziła Psią lekcję.
W Książnicy Pomorskiej, w ramach działalności
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo, Cecylia Judek wygłosiła prelekcję poświęconą patronce 2018 roku – Irenie Sendlerowej.
W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie autorzy Andrzej Kraśnicki jr, Michał
Rembas oraz Izabela Rosa Grygorowicz opowiadali o swojej książce Podziemny Szczecin.

W Książnicy Pomorskiej Bartosz Kajat, lokalny
przedsiębiorca i edukator ekonomiczny, opowiadał
o napisanej i wydanej przez siebie publikacji Petarda biznesu, w której zawarł własne wieloletnie
doświadczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie miało miejsce spotkanie
z cyklu Tożsamość i Historia – szczecińskie wtorki.
Rozmawiano o kibicach Pogoni Szczecin.

21 lutego

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie dyskusję klubu Taktownie
O Komiksie poświęcono komiksowi malarskiemu.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie instruktorka Aleksandra Mikulska
poprowadziła zajęcia z jogi dla początkujących.

20 lutego

W Książnicy Pomorskiej zaprezentowano kolejną
książkę Rafała Podrazy Madzia i... Magdalena,
czyli o Samozwaniec inaczej, tym razem napisaną
wspólnie z Różą Czerniawską-Karcz. Autorzy wykorzystali notatki i wspomnienia aktorki Krystyny
Chruścielskiej, zawierające nieznane dotąd informacje i fotografie.

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Goleniowie, w ramach
kampanii Cała Polska czyta dzieciom, nadkom.
Marta Maciejuniec – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji – przeczytała wychowankom
Przedszkola Publicznego nr 2 opowiadanie z cyklu Bajki, które uczą jak być szczęśliwym Begona
Ibarrola.

W tym samym dniu w bibliotece wojewódzkiej
odbyło się spotkanie z Timmem Stützem, niemieckim fotografikiem mieszkającym od kilkudziesię-
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Spotkanie autorskie z Dariuszem Felisiakiem i Karolem Tomczakiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (15.02)

Cyber Marian w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (16.02)
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Psia lekcja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (19.02)

Nadkomisarz Marta Maciejuniec w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (20.02)
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Wspomnień czar w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (22.02)

Promocja książki Demografia – społeczeństwo –gospodarka. Atlas gmin Pomorza w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej (22.02)
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ciu lat na Pomorzu Zachodnim, autorem albumu
fotograficznego PERU fotografie.legenden.tagebücher. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa oraz
projekcja zdjęć będących ilustracją podróży autora do Peru.
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W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie promowano mającą swoją
premierę najnowszą książkę Marka Stelara, zatytułowaną Niewiadoma.

21 lutego – 14 marca
W Książnicy Pomorskiej prezentowano prace poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, wykonane przez członków Klubu Plastyka Impresja.

22 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach miała miejsce kolejna odsłona cyklu Wspomnień czar. Mieszkańcy dyskutowali i dzielili się
swoimi wspomnieniami o południowo-wschodniej
części miasta.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie Natalia Paździor, zwyciężczyni
pierwszej polskiej edycji programu telewizyjnego
MasterChef Junior, poprowadziła warsztaty kulinarne.
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej promowano
książkę Demografia – społeczeństwo –gospodarka.
Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku.
W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Sznurówki Domenico Starnone.

23 lutego
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie przeprowadzono konkurs wiedzy
o klubie sportowym Pogoń Szczecin.
Bohaterem kolejnego spotkania w Książnicy Pomorskiej z cyklu Nowości regionalne był Paweł
Babij, autor monografii Wojskowość Słowian Połabskich. Współorganizatorem wydarzenia była
Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Natalia Paździor w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Goleniowie (22.02)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej Pomorze Zachodnie i Książnica Pomorska w Szczecinie zaprosiły mieszkańców miasta
na benefis Włodzimierza Piątka, nestora polskiej
fotografii prasowej, fotoreportera, autora zdjęć
utrwalających ważne wydarzenia historyczne,
a także fotogramów o tematyce społecznej, przyrodniczej i artystycznej, w tym teatralnej i operowej. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa jego prac
oraz ekspozycja sprzętu fotograficznego pamiętającego czasy PRL.
W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Wolałbym żyć Thierry’ego Cohena.
Z kolei w Filii nr 48 miłośnicy ciekawych lektur
dyskutowali o książce Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Jakub Ćwiek promował swoją najnowszą książkę Zawisza Czarny.
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Jakub Ćwiek w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (23.02)

26 lutego
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie z czytelnikami spotkał się Cezary
Łazarewicz.

27 lutego
W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Cezarego Łazarewicza Tu mówi Polska.
Reportaże z Pomorza.

27 lutego – 26 marca
Z okazji dorocznego Tygodnia Kresowego w Szczecinie w Książnicy Pomorskiej zaprezentowano
wystawę poświęconą Ferdynandowi Ruszczycowi
– malarzowi, rysownikowi, scenografowi, wykładowcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie. Można było obejrzeć oryginalne
obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz związane z nim publikacje i albumy ze
zbiorów biblioteki wojewódzkiej. Podczas wernisażu
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wystąpił chór Belcanto, a młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego recytowała poezję tematycznie związaną z Kresami.

28 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z Aleksandrem Dobą.
Wieczór zorganizowano we współpracy z Nadmorskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie młodzi czytelnicy brali udział
w Wieczorze Gier Planszowych.
W ramach Klubu Aktywnego Seniora działającego
przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów zorganizowano wyjazd do kina Zorza w Sianowie na film Patryka Vegi Kobiety Mafii.
W Książnicy Pomorskiej prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog, historyk,
prezes Instytutu Kaszubskiego – wygłosił wykład
na temat historii Kaszubów.
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Cezary Łazarewicz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (26.02)

Warsztaty plastyczne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (26.02)
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Aleksander Doba w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (28.02)

W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Niemkę Armando Lucasa Correi.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Cezary Harasimowicz opowiadał
o swojej książce Saga, czyli filiżanka, której nie ma.

1 marca

5 marca

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej aktor, scenarzysta, dramaturg i pisarz Cezary Harasimowicz
promował swoją książkę Saga, czyli filiżanka, której nie ma.

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu przedstawiono widowisko
poetycko-muzyczne poświęcone pamięci bohaterów wojennych, przygotowane przez aktorów Teatru Polskiego ze Szczecina – Adama Dzieciniaka,
Sławomira Kołakowskiego i Wiesława Łągiewkę.

W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie, w ramach cyklicznych spotkań
z młodzieżą, przeprowadzono multimedialną lekcję poświęconą Tadeuszowi Kościuszce.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie można było wziąć udział w spotkaniu
z Wojciechem Jagielskim – znanym dziennikarzem,
reporterem wojennym i pisarzem – który zaprezentował swoją najnowszą książkę Na wschód od zachodu.

2 marca
W Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Jak podróżować z łososiem? Umberto Eco.
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Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Goleniowie po raz kolejny odwiedziła sierż. Agata Capiga z Komendy Powiatowej Policji, która poprowadziła lekcję bezpieczeństwa dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej Promyczek. Uczniowie dowiedzieli
się jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły oraz jak zachowywać się podczas różnych niebezpiecznych sytuacji w domu czy na podwórku.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Konrad Bogucki ze szczecińskiego oddziału organizacji studenckiej AIESEC
przedstawił ideę międzykulturowych wolontariatów.
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Spotkanie autorskie z Cezarym Harasimowiczem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (01.03)

Wojciech Jagielski w Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (01.03)
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Widowisko poetycko-muzyczne z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świnoujściu (05.03)
Fot. L. Brucka

6 marca
W Stargardzie zadebiutował nowatorski projekt
filmowy – serial Skarby Książnicy Stargardzkiej.
W ciągu zaledwie kilku dni emisji został odtworzony ponad 2 tys. razy. Filmy z tej serii dostępne są
na profilach prowadzonych przez Książnicę Stargardzką w mediach społecznościowych.
W ramach działalności młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadzonego przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną w Zespole Szkół
nr 1, odbyło się spotkanie autorskie z Mayą Szymańską połączone z promocją jej książek.
W Książnicy Pomorskiej Witold Bagieński zaprezentował książkę Wywiad cywilny w Polsce Ludowej w latach 1945–1961.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki
omawiał Kronikę umarłych, którą napisał Daniel
Odija.
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Tego samego dnia w placówce tej odbył się wernisaż wystawy Bonin światłem malowany. Na ekspozycję złożyły się fotografie powstałe w trakcie
warsztatów prowadzonych w 2017 roku, w zabytkowym zespole dworsko-parkowym z XIX w.
znajdującym się w Boninie, przez członków Stowarzyszenia Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur.
Ich autorami są miłośnicy fotografii mieszkający
w województwie zachodniopomorskim, głównie
na ziemi łobeskiej. Projekt realizowany był przez
Fundację Bonin, a dofinansowano go ze środków
ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

6–31 marca
W Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, na wystawie Notatki z podróży, eksponowano prace koszalińskiego artysty plastyka Wala
Jarosza.
W Filii nr 8 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Dyskusyjny Klub Książki rozprawiał o Historii
pszczół Mai Lunde.

K

Wernisaż wystawy Mariana Dębskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu (09.03)

7 marca

KRONIKA

Fot. L. Brucka

w wypożyczalni scenie wystąpił lokalny zespół
muzyków (pod kierunkiem Daniela Zyzika).

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie przeprowadzono warsztaty plastyczne, podczas których czytelniczki ozdabiały
drewniane zające wielkanocne metodą decoupage. Efektem dwugodzinnych zajęć były kolorowe
i pełne uroku ozdoby na wielkanocny stół.

W Książnicy Pomorskiej, w ramach cyklu Salonik Pomorzoznawczy, zorganizowano spotkanie
Z dziejów Polonii Szczecińskiej. Maksymilian
Golisz – działacz nie tylko szczeciński (fakty
i mity).

7 marca – 30 kwietnia

9 marca

W Galerii Jednego Obrazu Książnicy Pomorskiej
można było obejrzeć Pejzaż Magdaleny Rogowskiej.

W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu otwarto wystawę grafiki komputerowej i plakatu Horyzonty czasu autorstwa Mariana Dębskiego.
Na wernisaż przybyło wielu gości, mieszkańców
miasta, kuracjuszy oraz przyjaciół artysty. Tradycyjnie, po otwarciu wystawy, wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

W Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Koniec świata w Breslau Marka Krajewskiego.

8 marca
W Filii nr 3 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki omawiał powieść
Wymyśliłam cię napisaną przez Francescę Zappii.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu
odbył się uroczysty koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na zaimprowizowanej

10 marca
Pełen humoru monodram Mój boski rozwód w wykonaniu Krystyny Podleskiej i w reżyserii Jerzego
Gruzy miała okazję obejrzeć publiczność zgromadzona w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie. Po występie aktorka promowała swoją książkę Dziewczyna Misia.
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Monodram Mój boski rozwód w wykonaniu Krystyny Podleskiej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie (10.03)

Psia lekcja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (12.03)
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12 marca

12 marca – 27 kwietnia

Psie lekcje na dobre zagościły w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie.
Tym razem w zajęciach prowadzonych przez behawiorystkę Ewelinę Pietrzak-Giec wzięli udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Poznali
zasady bezpiecznego zachowania się w obecności
obcego psa i postępowania w przypadku niebezpieczeństwa. Dowiedzieli się też jakie pies ma potrzeby, jak się nim opiekować i jak go właściwie
głaskać.

W Bibliotece Niemieckiej w Książnicy Pomorskiej
prezentowana była ekspozycja Die schönsten deutschen Bücher 2016, na której można było obejrzeć najpiękniejsze niemieckie książki wydane w 2016 roku.

Jeszcze tego samego dnia goleniowską książnicę
odwiedzili aktorzy Teatru Rozmaitości Gwitajcie
w ramach Bajkogrania. Tym razem młodzi czytelnicy zostali oczarowani interpretacją wiersza Marii
Konopnickiej Stefek Burczymucha oraz instrumentem dętym, jakim jest tuba.

13 marca
Książnica Pomorska dołączyła do grona organizatorów festiwalu Dni Kultury Żydowskiej Adlojada
organizowanego w Szczecinie od 2012 roku. Z tej
okazji miała miejsce rozmowa z Małgorzatą Rydelek i Urszulą Usakowską-Wolff o książce Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej Anny Mieszkowskiej, którą poprowadziła Cecylia Judek, oraz
spotkanie autorskie z dr. Pawłem Wolskim, autorem książki Wstręt i zagłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego, które poprowadził Piotr Weiser.

W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Szczecinie miała miejsce debata
poświęcona komiksowemu rynkowi wydawniczemu w Polsce. Udział w niej wzięli przedstawiciele wydawnictw zajmujących się tym gatunkiem: Andrzej Baron (Znakomiks), Szymon
Holcman (Kultura Gniewu), Leszek Kaczanowski (Ongrys). Goście starali się odpowiedzieć na
pytania dotyczące obecnego stanu tego rynku
oraz kondycji polskich wydawnictw komiksowych, zwracając uwagę na zachodzące zmiany.
Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie POP-ART.

14 marca

W Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie (dla dzieci), z okazji Światowego
Dnia Morza obchodzonego 17 marca, przygotowano wystawę książek o tematyce morskiej. Na ekspozycję złożyły się publikacje dla najmłodszych,
kolorowe albumy, a także opowiadania o piratach
i morskich przygodach.

[[03.14 Złocieniec.JPG] Eliminacje 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego
Konkursu Recytatorskiego zorganizowane przez
bibliotekę publiczną w Złocieńcu (14.03)]

12 marca – 6 kwietnia
W Książnicy Pomorskiej prezentowano pisanki
wielkanocne, które wykonali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 74 w Szczecinie podczas warsztatów plastyczno-językowych Pisanka Wielkanocna
do czytania 2018 – Osterei zum Lesen 2018, zorganizowanych przez Bibliotekę Niemiecką.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie odbyło się spotkanie autorskie
z Przemysławem Piotrowskim. Przygotowano je
wspólnie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W sali widowiskowo-kinowej Złocienieckiego
Ośrodka Kultury przeprowadzono organizowane
przez bibliotekę powiatowe eliminacje 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego
Konkursu Recytatorskiego.

W Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Dyskusyjny Klub Książki rozmawiał o powieści
Zakochać się Cecelii Ahern.
Z kolei w Filii nr 12 koszalińskiej książnicy miłośnicy intersujących lektur dyskutowali o Kasacji
Remigiusza Mroza.
W Książnicy Pomorskiej poetka Anna Frajlich,
podczas spotkania Przerwane losy – reminiscencje Marca ’68, wygłosiła wykład O Marcu – pół
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Anna Kinga Lesko podczas wernisażu wystawy swoich prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (15.03)

wieku po Marcu, a Leopold Sobel o emigracji marcowej i jej relacji z Polską. Po prelekcjach miała
miejsce debata z udziałem gości: Felicji Bromberg, Jana Lityńskiego, Janusza Mieczkowskiego,
Piotra Pęzińskiego moderowana przez dr. Eryka
Krasuckiego. Ponadto aktorki Anna Gielarowska
i Małgorzata Iwańska przeczytały wybrane fragmenty książki Po marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy
Jork Felicji Bromberg, Anny Frajlich i Władysława
Zająca. Można było też obejrzeć wystawę Wyjazdy
i powroty. Głównym organizatorem wydarzenia
był szczeciński oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

15 marca
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej Wałeckiego Centrum Kultury przeprowadzono drugi
etap konkursu ortograficznego Jak to napisać dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Temat dyktanda Drogi Polaków do niepodległości wybrano
z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę suwerenności.
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach miał miejsce wernisaż wystawy obrazów
Anny Kingi Lesko, po którym można było posłuchać
koncertu Dziewczyny jak te kwiaty w wykonaniu Witolda Żuromskiego, Magdaleny Frąszczak i Marcina
Samolczyka – wieloletniego członka Kabaretu Bohdana Smolenia. Występ wzbogaciły zabawne monologi, skecze, żarty i wiersze Wisławy Szymborskiej.

Tego samego dnia w bibliotece wojewódzkiej wykład na temat dziejów rycerstwa w średniowiecznym księstwie Gryfitów wygłosił dr Rafał Simiński, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autor W Książnicy Pomorskiej ks. Adam Boniecki zaprelicznych artykułów naukowych z zakresu historii zentował publikację Połączenie odebrane, zawieśredniowiecznej Pomorza, Prus i Inflant. Współor- rającą wybór najistotniejszych, ponadczasowych
ganizatorem wydarzenia była Fundacja Ścieżkami tekstów z ostatnich lat, publikowanych na łamach
Pomorza.
„Tygodnika Powszechnego”.
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Sabina Baral i Katarzyna Kolenda-Zaleska w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (16.03)

15 marca – 29 kwietnia
W Książnicy Pomorskiej prezentowano wystawę Jerzy Giedroyć i jego dzieło poświęconą serii
wydawniczej Biblioteka Kultury. Autorem i kuratorem ekspozycji była dr Małgorzata Ptasińska,
a producentem Fundacja Kultury Paryskiej.

16 marca
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie spotkanie autorskie z Sabiną Baral
poprowadziła dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Jeszcze tego samego dnia w goleniowskiej książnicy zorganizowano Wieczór w bibliotece, podczas
którego przeprowadzono grę planszową w formie
escape roomu. Po zmaganiach uczestnicy wydarzenia mogli odetchnąć, oglądając film Osobliwy dom
Pani Peregrine i zajadając się popcornem.
W Książnicy Pomorskiej miał miejsce kolejny
benefis zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie. Jego

bohaterem był kpt. ż. w. Zbigniew Sak. Podczas
wydarzenia „wodowano” jego drugą książkę Dogonić horyzont.

16 marca – 12 kwietnia
W Książnicy Pomorskiej można było obejrzeć ekspozycję Obrigado Lisboa – poplenerową wystawę
fotografii wykonanych przez członków Szczecińskiego Klubu Fotograficznego Malowane Światłem podczas podróży do Lizbony w 2017 roku.

17 marca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na kolejnym Spotkaniu
z Azją rozmawiano o transporcie i komunikacji
w krajach azjatyckich. Prelekcję wygłosił Artur
Niewczas. Współorganizatorem wydarzenia był
Szczeciński Klub Azji.

19 marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach przeprowadzono Rodzinne warsztaty wielka-

159

BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI

nocne, zorganizowane wspólnie z Międzyzdrojskim
Stowarzyszeniem Rodzina i Szkołą Podstawową nr
2 w Wapnicy. Zajęcia powtórzono w dniu następnym we wspomnianej placówce oświatowej.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie
można było wziąć udział w spotkaniu autorskim
z reporterką Magdą Omilianowicz.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie zaprosiła swoich czytelników na spektakl przy stoliku. Aktorki Teatru Współczesnego
w Szczecinie – Ewa Sobiech i Magdalena Wrani-Stachowska – w bardzo przekonujący sposób odegrały role matki i córki w sztuce Hindi Brooks Po
co są matki?.
W Książnicy Pomorskiej Teatrzyk Satyryczny
Raz, Dwa, Trzy…, działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie,
przedstawił spektakl Ławeczka. Wydarzenie zorganizowano w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo w Książnicy Pomorskiej.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie miała miejsce pierwsza odsłona cyklu spotkań Wszechnica Triglava, realizowanego we współpracy z Wydawnictwem Triglav.
W trakcie wydarzenia promowano książkę Kamila
Kajkowskiego Mity, kult i rytuał. O duchowości
nadbałtyckich Słowian. Wszechnica Triglava to
także tytuł serii naukowej, którego pierwszą opublikowaną pozycją jest promowana książka.

20 marca
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przeszkolono bibliotekarzy z powiatu z obsługi systemu
MAK+.
W Książnicy Pomorskiej miała miejsce biesiada
poetycka Joanny Kulmowej – poezja otwarta, zorganizowana z okazji 90 urodzin pisarki. W trakcie
jej trwania młodzież ze szkół średnich recytowała
teksty poetki, a prof. Aniela Książek-Szczepanikowa zaprezentowała książkę poświęconą jej poezji.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie spotkanie z cyklu Tożsamość
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i Historia – szczecińskie wtorki poświęcono tematowi Rekonstrukcja historyczna – czy jeszcze historia czy już bajka?. Do udziału w dyskusji, którą
poprowadził dr Tomasz Ślepowroński, zaproszono
prof. Stefana Kwiatkowskiego, Igora Górewicza,
Andrzeja Kotulę, Grzegorza Kuklewskiego (Lazarus) oraz Piotra Siemińskiego. Współorganizatorem spotkania był Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz redakcja „Kuriera Szczecińskiego”.

21 marca
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej sekretarz
naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylia Judek wygłosiła referat Zbigniew Herbert –
życie i twórczość.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu
odbyło się okolicznościowe spotkanie teatralne
z aktorką Ewą Dałkowską. Artystka zaprezentowała fragmenty wspomnień ze zbioru Ścieżka
obok drogi Kazimiery Iłłakowiczówny, asystentki
Józefa Piłsudskiego. Muzyczny akompaniament
zapewnił znakomity pianista Andrzej Janaszek.
Spektakl przygotowano z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Książnica Pomorska, we współpracy z Oddziałem
w Szczecinie Związku Literatów Polskich oraz Fundacją Wspierania Kultury Noc Poetów, zainaugurowała III Zachodniopomorską i Szczecińską Wiosnę
Poezji. Głównym wydarzeniem było uhonorowanie
poetki Barbary Teresy Dominiczak Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Złotą Odznaką
Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Laudację
wygłosiła dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US. Wydarzeniu towarzyszyła inscenizacja poetycko-muzyczna oparta na utworze laureatki Siekierki: poemat
o forsowaniu Odry w wykonaniu Młodzieżowej
Grupy Żywego Słowa oraz impresja muzyczna studentów Akademii Sztuki. Ponadto w Galerii Jednego
Wiersza odsłonięty został utwór Barbary Dominiczak Pieśnią jest twoje życie, a na okolicznościowej
wystawie zaprezentowany jej dorobek książkowy.
W Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Misja: Encyklopedia Arturo Pereza-Reverte.
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Ewa Dałkowska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu (21.03)

22 marca
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej sekretarz
naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Cecylia Judek wygłosiła referat Irena Sendlerowa –
Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach Ewa Dałkowska i Andrzej Janaszek zaprezentowali fragmenty książki Ścieżka obok drogi, opowiadającej o życiu Józefa Piłsudskiego, autorstwa
poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. Wydarzenie zapoczątkowało miejskie obchody związane z setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Każdy z obecnych otrzymał bezpłatnie czytaną
publikację w formie audiobooka. Współorganizatorem imprezy było Międzyzdrojskie Stowarzyszenie Rodzina. Sfinansowano je ze środków gminy
Międzyzdroje.
Drugie spotkanie z cyklu #mojaniepodległa
w Książnicy Pomorskiej poświęcono tematowi
kształtowania granic Drugiej Rzeczypospolitej.
W debacie przygotowanej przez Oddział Instytu-
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tu Pamięci Narodowej w Szczecinie udział wzięli
między innymi prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr
hab. Marek Jabłonowski oraz prof. dr hab. Aleksander Smoliński.
W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Dzieci Norwegii. O państwie [nad]
opiekuńczym Macieja Czarneckiego.

23 marca
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Goleniowie zorganizowano Wieczór Lego.
Książnica Pomorska włączyła się w wielkie czytanie Owidiusza. 23 marca 2018 roku ogłoszono
dniem międzynarodowego czytania Metamorfoz
tego poety w ramach Festival Europeen Latin Grec
2018 MÉTAMORPHOSES!. W przedpołudniowej
części wydarzenia epos czytała młodzież szkół
szczecińskich, a po południu dorośli – miłośnicy
dzieła oraz osoby znane, między innymi Adam
Opatowcz, Agata Rokicka i Wojciech Sandach.
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Czytanie Owidiusza w Książnicy Pomorskiej (23.03)

Komentarz kulturowy wygłosił prof. Piotr Urbański, a Katarzyna Jastrzębska przedstawiła aspekt
psychologiczny utworu. Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Terenowy w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
W Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
Mężczyznę imieniem Ove Frederika Backmana.
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zorganizowała dla młodzieży gimnazjalnej
Bieg przez Dąbie. Towarzyszył mu konkurs historyczny na temat zabytków w tej części Szczecina,
przygotowany przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego.
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie można było spotkać się
z Agnieszką Gładzik i jej nową powieścią Pomorzanie, w której opisała powojenne i współczesne
losy szczecinian.

23 marca – 24 kwietnia
W Książnicy Pomorskiej można było obejrzeć wystawę Oblicza kaligrafii przedstawiającą sztukę
pięknego pisania. Zaprezentowano na niej prace
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sześciorga znakomitych polskich kaligrafów: Barbary Galińskiej, Adama Romualda Kłodeckiego,
Arlety Strzeszewskiej, Agnieszki Węgrowskiej,
Barbary Wilińskiej, Joanny Zakrzewskiej.

24 marca
W koncercie Pamięć… zorganizowanym w ramach
Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo w Książnicy Pomorskiej wystąpili
soliści operowi – Agata Brodzińska (sopran), Angelika Naguszewska (mezzosopran) i Ireneusz Naguszewski (baryton) – którym akompaniowała pianistka Małgorzata Wielgolińska. Na widowni zasiedli
uczestnicy Warsztatów Teatralnych dla Dorosłych.

26 marca
W Filii nr 54 ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie dyskusyjny klub Taktownie
O Komiksie rozmawiał na temat Dekonstrukcje
baśni w komiksie. Współorganizatorem wydarzenia był Pop-Art oraz portal BETONiarka.net.

27 marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach promowano książkę Wielkanocne opowieści,

czyli przygody z wiejskiej zagrody autorstwa Anny
Piecyk i Jolanty Nyrkowskiej.
W czasie Gali Koszalińskiej Kultury promowano
nowo wydany przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną Almanach kultury koszalińskiej 2017.
Szczecinianie-repatrianci z młodszego pokolenia
zesłańców w głąb ZSRR zaprezentowali w Książnicy Pomorskiej Rosję – kraj, w którym się urodzili
i spędzili wiele lat życia. Podzielili się wspomnieniami o Polakach w nim żyjących oraz o panujących w nim tradycjach i obyczajach, przede
wszystkim o Maslenicy – święcie symbolizującym
pożegnanie zimy i przywitanie wiosny, obecnie
również religijnym, obchodzonym siedem tygodni
przed Wielkanocą. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Repatriantów przy Stowarzyszeniu
Wspólnota Polska w Szczecinie.

28 marca
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie po raz kolejny gościła czytelników na wieczorze gier planszowych. Tym razem bawiono się
przy państwach-miastach.
Książnica Pomorska wspólnie z Rotary Club
Szczecin zorganizowała prezentację audiobooka
Macieja Krzeptowskiego „Marią” dookoła świata.
20 lat później. Autor jest doktorem nauk przyrodniczych, żeglarzem i podróżnikiem, honorowym
ambasadorem Szczecina i autorem kilku książek.
Fragmenty publikacji czytał Wojciech Czyżewski.
W Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
książkę Ósme życie (dla Brilki) napisaną przez
Nino Haratischwili.

W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie Dyskusyjny Klub Książki omawiał
publikację Kobro Małgorzaty Czyńskiej.
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