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Biblioteka otwarta

To Twoje Czytelniku ma³e miejsce na ziemi, jedno z wielu, w którym przeby-
waj¹c stajesz siê uprzywilejowanym mieszkañcem globalnej wioski, które Twoja
oœwiecona spo³ecznoœæ darowuje Ci do osi¹gniêcia osobistych celów i ¿yciowych
aspiracji. To otwarta publiczna przestrzeñ, w niej obywatel wolny od jakichkolwiek
nacisków informuje siê, kszta³ci i bawi. W wizji biblioteki otwartej, powoli staj¹c¹
siê nasz¹ praktyk¹, ka¿dy powinien znajdowaæ powody ró¿nej natury do czêstego jej
odwiedzania, nie natrafiaj¹c na ¿adne fizyczne ograniczenia. Ta otwartoœæ biblioteki
w zewnêtrznej formie winna niejako „zasysaæ” cz³owieka wprost z ulicy, a jej wnê-
trze, organizacja i aran¿acja zachêcaæ do intelektualnego samodoskonalenia na ró¿-
nych poziomach zaawansowania, bez limitu wieku – od dzieciêctwa po staroœæ.

Nowoczesna biblioteka publiczna, najbardziej spektakularnie otwarta przez
Internet, nakierowuje siê pod presj¹ czasu na czytelnika aktywnego, precyzyjnie
okreœlaj¹cego swoje potrzeby, umiej¹cego poruszaæ siê samodzielnie poœród pó³ek
bibliotecznych, ale tak¿e wœród innych, na innych noœnikach – utrwalonych zbio-
rów. Zalew wszelkiego rodzaju informacji, czêsto ich nieweryfikowalnoœæ stawiaj¹
nowe wymagania bibliotekarzom. S¹ oni coraz bardziej profesjonalnymi doradcami
w technice i technologii wyszukiwania nowych informacji, mniej opisuj¹c treœæ czy
przydatnoœæ poszczególnych pozycji. W tym ostatnim zakresie, acz pod innymi ry-
gorami, dzia³aj¹ biblioteczni biblioterapeuci. Czytelnik najmniejszej nawet kielec-
kiej biblioteki, jeœli tylko zechce, mo¿e byæ czytelnikiem wszystkich bibliotek œwia-
ta za spraw¹ sieci internetowej w³aœnie. Poprzez ni¹ zajrzy „z domu” do katalogu
wybranej placówki, zarezerwuje ksi¹¿kê, przeczyta opinie o nowoœciach.

Sieæ miejskich bibliotek publicznych w Kielcach w ostatnim czasie zmienia
siê w sposób zasadniczy, szerzej o tym w dalszych rozdzia³ach publikacji. Czytelni-
cy w praktyce oceni¹ rozleg³oœæ, zalety i braki tej zmiany. Marzeniem naszym jest,
myœlê ¿e do zrealizowania w ci¹gu najbli¿szych kilku lat, organizacja Biblioteki
G³ównej, stanowi¹cej centralny oœrodek miejskiej sieci bibliotek publicznych. Wy-
dawnictwo BIBLIOTHECA PUBLICA podsumowuje pewien etap rozwoju Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, a jednoczeœnie nakreœla wizjê przysz³oœci,
w przekonaniu, ¿e choæ technika i postêp tak rewolucjonizuj¹ nasz ogl¹d œwiata –
miejsce na ksi¹¿kê ostanie siê na zawsze miejscem spotkañ ludzi i idei.

 Andrzej Maækowski
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HISTORIA I STATYSTYKA

Katarzyna Zarêba-Kowalczyk

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

za lata 2002-2008*

Struktura organizacyjna
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach powo³ana zosta³a Uchwa³¹ nr 977/2002 Rady

Miejskiej w Kielcach 28 lutego 2002 roku i wpisana do Rejestru instytucji kultury pod pozycj¹

7/02 z dat¹ 24 kwietnia 2002 roku. Powsta³a z wydzielenia 12 filii bibliotecznych Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Kielcach; filia na Barwinku pozosta³a w strukturze WBP.

MBP od 1 maja 2002 roku rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ jako odrêbna instytucja. Osob¹

upowa¿nion¹ do podejmowania czynnoœci prawnych zosta³ Rados³aw Wojewódzki –

pe³nomocnik Zarz¹du Miasta do spraw utworzenia miejskiej biblioteki. Zorganizowane zosta³o

biuro: administracja, ksiêgowoœæ, stanowisko ds. gromadzenia i opracowania zbiorów oraz

stanowisko ds. udostêpniania zbiorów – instruktor. Od 1 czerwca tego¿ roku na stanowisko

dyrektora powo³any zosta³ Marek Gêbski. W kwietniu 2003 roku w wyniku konkursu

dyrektorem zosta³ Andrzej Maækowski. W ci¹gu 5 lat struktura MBP by³a modyfikowana,

w miarê koniecznoœci powstawa³y nowe dzia³y: automatyzacji i informatyzacji oraz

gromadzenia i opracowania zbiorów, a tak¿e stanowisko zastêpcy dyrektora.

Sieæ i baza lokalowa
Uzupe³nieniem istniej¹cej sieci filii bibliotecznych by³o utworzenie w lutym 2005

roku nowej placówki Pod Dalni¹ w zachodniej czêœci Kielc. Filia nr 13 wyposa¿ona zosta³a

w nowoczesny sprzêt, meble, komputery, ksero i skaner. W minionym okresie wszystkie filie

poprawi³y swoje warunki lokalowe. Najbardziej widoczne i radykalne zmiany nast¹pi³y w 2005

roku w filii nr 11 (Osiedle Œwiêtokrzyskie). Obecnie placówka mieœci siê w budynku

* Sprawozdanie zawiera najwa¿niejsze przedsiêwziêcia i wydarzenia. Czêsto by³y to nowe, ciekawe
inicjatywy, ale te¿ i kontynuacja pracy sprzed 2002 roku, kiedy to filie pracowa³y w strukturze WBP.
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MBP filia nr 13, 2005 r.

MBP filia nr 3, 2006 r.

MBP filia nr 11, 2005 r.
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Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 14 i zajmuje powierzchniê 402 m2. Filia ta zosta³a

nowoczeœnie wyposa¿ona z wydzielonym Oddzia³em dla dzieci oraz Pracowni¹ Biblioterapii.

W 2006 roku poszerzony zosta³ i gruntownie wyremontowany lokal filii nr 3 przy ul.

Jagielloñskiej (235 m2). W jej wnêtrzach urz¹dzono te¿ Oddzia³ dla dzieci. W 2008 roku filia

nr 2 (Osiedle Podkarczówka) zosta³a przeniesiona do wyremontowanego lokalu Zespo³u Szkó³

Ogólnokszta³c¹cych nr 15. W marcu 2009 roku filia nr 8 zosta³a przeniesiona z ul. ̄ eromskiego

na Osiedle Barwinek do zaadaptowanych i wyremontowanych pomieszczeñ w Zespole Szkó³

Ogólnokszta³c¹cych nr 16. Przez co zosta³ rozwi¹zany problem braku biblioteki na Barwinku,

po przeprowadzeniu Mediateki do nowego budynku WBP przy ul. Œciegiennego. Z funduszy

spó³dzielni mieszkaniowych i MZB przeprowadzono remonty w wielu obiektach filialnych:

MBP filia nr 2, 2008 r.

MBP filia nr 8, 2009 r.
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– w filii nr 5 (lokal Œwiêtokrzyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej) wykonano now¹ elewacjê

budynku, wymieniono okna i drzwi oraz poprawiono schody,

– w filii nr 10 (budynek Spó³dzielni Mieszkaniowej Bocianek) wykonano now¹ elewacjê,

wymieniono okna i drzwi oraz instalacjê centralnego ogrzewania,

– w filiach nr 4 i nr 12 (lokale Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej) wykonano now¹ ele-

wacjê budynków oraz wymieniono okna i drzwi,

– w filii nr 9 (budynek pod zarz¹dem MZB) wykonano now¹ elewacjê, wymieniono okna,

zbudowano podjazd dla niepe³nosprawnych,

– w filii nr 7 (budynek pod zarz¹dem MZB) wymieniono okna.

Aktualnie 9 filii bibliotecznych, które znajduj¹ siê na parterze, przystosowanych jest

dla osób niepe³nosprawnych, a w 2 innych istnieje mo¿liwoœæ wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Ze œrodków w³asnych MBP wszystkie filie wymalowano i wykonano w nich inne niezbêdne

remonty; w filii nr 6 (ul. Wikaryjska) wymieniono ponadto okna. W wielu filiach zmienione

zosta³o wyposa¿enie w meble, g³ównie lady biblioteczne, krzes³a, rega³y i stoliki. Za³o¿ono

te¿ alarmy. W 1. pó³roczu 2008 roku wykonano remont pod³ogi i malowanie w filii nr 5. Nie

rozwi¹zany jest nadal problem lokalu dla biblioteki g³ównej. Przyrzeczony przez w³adze miasta

zabytkowy budynek synagogi, w którym mieœci siê obecnie Archiwum Pañstwowe, nadal jest

przysz³oœci¹ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Komputeryzacja i automatyzacja
Pierwszy komputer zosta³ zakupiony do sekretariatu MBP w 2002 roku. Nastêpnie

3 zestawy do ksiêgowoœci, administracji i Dzia³u Gromadzenia. W miarê up³ywu lat

komputeryzowane by³y filie biblioteczne. W roku 2003 filie nr 5, 10 i 12 wyposa¿ono w zestawy

komputerowe z dostêpem do Internetu. Okresem prze³omowym by³y lata 2006-2007

i 1. pó³rocze 2008 roku, kiedy to zakupiono zestawy komputerowe, serwery, czytniki kodów

kreskowych, programy do kodowania ksi¹¿ek i inne urz¹dzenia peryferyjne do stacji roboczych.

W koñcu 2008 roku MBP posiada³a ju¿ 87 stacji komputerowych, w tym 59 w filiach , wszystkie

z dostêpem do Internetu. £¹cznie na zakup sprzêtu komputerowego wydatkowano w latach

2005-2008 kwotê ponad 267 tys. z³.

W listopadzie 2005 roku w MBP rozpocz¹³ siê proces tworzenia komputerowych baz

danych. Zbiory filii wprowadzane by³y w sposób uproszczony i dotyczy³y nabytków do 2002

roku. Prace te wykonywali bibliotekarze w filiach. Ksi¹¿ki zakupione od 2002 roku opracowane

by³y centralnie w pe³nym opisie przez pracowników Dzia³u Gromadzenia i Opracowania.

Wszystkie rekordy wpisywane by³y pocz¹tkowo w MAK-u BN, nastêpnie przekonwertowane

w czerwcu 2005 roku na MARCA 21. Od tej pory opisy sporz¹dzane by³y w tym formacie.

W grudniu 2007 roku rozpocz¹³ siê proces przechodzenia na system biblioteczny MATEUSZ.



– 11 –

Program ten obejmuje wszystkie funkcje biblioteczne, czyli: wypo¿yczanie, ewidencjê zbiorów,

opracowanie, skontrum, statystykê i obs³ugê czytelni. Najwa¿niejsze jednak jest to, i¿ mo¿e

funkcjonowaæ w systemie rozproszonym, z mo¿liwoœci¹ rezerwacji ksi¹¿ek przez stronê internetow¹.

Komputeryzacja i automatyzacja MBP to nie tylko sprzêt, ale równie¿ bibliotekarze,

którzy bardzo szybko opanowali obs³ugê komputerów, poznali wiele czynnoœci z pakietu

MS OFFICE, nauczyli siê opracowania zbiorów w MAK-u w formacie MARC 21 oraz obs³ugi

programu MATEUSZ.

Wiêkszoœæ z nich biegle pos³uguje siê wyszukiwaniem danych w Internecie. W naszej

bibliotece w ostatnich latach wiele czynnoœci administracyjnych i merytorycznych odbywa

siê elektronicznie. Norm¹ sta³y siê codzienne kontakty pomiêdzy filiami, dyrekcj¹ i dzia³ami

merytorycznymi i administracyjnymi za pomoc¹ poczty elektronicznej lub skypa.

Ten ogromny postêp w codziennej pracy przyczyni³ siê do szybkiego wprowadzenia

opisów ksi¹¿ek – 98% wszystkich zbiorów w 3 lata, we wszystkich filiach – ³¹cznie ponad

300 tys. rekordów.

Do koñca 2008 roku filie nr 3, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13 zosta³y ca³kowicie zautomatyzo-

wane, w marcu 2009 roku do³¹czy³y filie nr 1 i 2 , w maju w³¹czy³a siê do systemu MATE-

USZ filia nr 5. Prace w filiach nr 4 i 6 s¹ na tyle zaawansowane, i¿ w sierpniu 2009 roku

zostan¹ one pod³¹czone do MATEUSZA. Koñcowym etapem bêdzie uruchomienie na stro-

nie internetowej MBP katalogu online z mo¿liwoœci¹ rezerwacji wypo¿yczeñ w zautomaty-

zowanych filiach.

Dzia³alnoœæ informacyjno-bibliograficzna i wydawnicza
W roku 2004 opracowana zosta³a strona internetowa MBP w Kielcach przez Piotra

£omiñskiego – pracownika WBP. Strona stale jest modyfikowana i uzupe³niana m.in. o galeriê

zdjêæ, informacje o imprezach i ró¿nych przedsiêwziêciach.

W latach 2002-2008 udzielono 443 894 informacji (rzeczowych, bibliotecznych

i bibliograficznych) czytelnikom indywidualnym. Udostêpniono na miejscu 1 385 226 ksi¹¿ek,

czasopism i zbiorów specjalnych. W tym czasie zanotowano 2 837 842 odwiedzin (568 871

w czytelniach i 2 268 971 w wypo¿yczalniach).

W latach 2004-2008 opublikowano:

– Rodzina i szko³a wobec przemocy – zestawienie bibliograficzne ( wybór ze zbiorów MBP

w Kielcach). Zestawienie jest wyborem ksi¹¿ek popularnonaukowych i z literatury piêk-

nej, obejmuj¹cych zagadnienia dotycz¹ce przemocy, agresji i patologii we wspó³czesnym

œwiecie. Opracowanie: Anna Szalkowska i Ewa Sobczyñska-Niebudek. Rok wydania 2004;

– Biblioteki w Kielcach – Informator rok 2004. Zawiera: dane informacyjne dotycz¹ce bi-

bliotek publicznych, pedagogicznych, nauczycielskich, uczelnianych, naukowych i bran-

¿owych. Informator zawiera wiadomoœci na temat rodzaju zbiorów, profilu gromadzenia,
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oprogramowania, katalogów i zasad korzystania ze zbiorów. Opracowanie: Katarzyna Za-

rêba-Kowalczyk, redakcja Andrzej Maækowski. Rok wydania 2004;

– Jan Pawe³ II (18.05.1920 – 02.04.2005) – zestawienie bibliograficzne ze zbiorów MBP.

Opracowanie: Anna Szalkowska, wspó³praca Katarzyna Zarêba-Kowalczyk, konsultacja

Andrzej Maækowski. Rok wydania 2005;

Znakowy i graficzny interfejs tej samej pozycji ksi¹¿kowej
w systemie MAK i MATEUSZ
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– Zagro¿enia, przemoc, uzale¿nienia – biblioterapia i profilaktyka – zestawienie bibliogra-

ficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Zestawienie towarzysz¹ce wystawie (wrze-

sieñ 2005). Opracowanie: Anna Szalkowska i Katarzyna Zarêba-Kowalczyk, wspó³praca

Ewa Sobczyñska-Niebudek. Rok wydania 2005;

– Œwiêty Krzy¿ w literaturze – Œwiêtokrzyskie Milenium 2006 – zestawienie bibliograficzne

(wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Wydawnictwo towarzysz¹ce wystawie poœwieconej

Milenium Œwiêtego Krzy¿a. Opracowanie: Agata Zaj¹c, wspó³praca Renata Sztandera,

konsultacja Andrzej Maækowski. Rok wydania 2006;

– Pisarze polscy pó³ ¿artem – pó³ serio. W 100. rocznicê urodzin Eryka Lipiñskiego – kata-

log wystawy. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zaj¹c. Rok wydania 2008;

– Iwan Bo¿ena : Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej // Poradnik Bibliotekarza

1/2008, s. 29-30;

– Maækowski Andrzej : Biblioteka otwarta // W: Rola biblioteki w spo³eczeñstwie informa-

cyjnym: konferencja z okazji Jubileuszu 15-lecia Wy¿szej Szko³y Handlowej im. Boles³awa

Markowskiego w Kielcach 12.06.2008 r. Kielce, 2008, s. 49-51.

Gromadzenie zbiorów, selekcja, ewidencja
Profil zbiorów w filiach ma charakter popularny o przewadze humanistycznym.

Literatura piêkna polska i obca – oko³o 45%, popularnonaukowa – 40% i 15% ksi¹¿ki dla

dzieci i m³odzie¿y do lat 15 (literatura piêkna i popularnonaukowa).

Oprócz ksi¹¿ek gromadzone s¹ zbiory specjalne:

– ,,Ksi¹¿ka mówiona” dla niewidomych i niedowidz¹cych zlokalizowana w filii nr 9 w licz-

bie 575 tytu³ów (2248 sztuk kaset magnetofonowych i p³yt CD);

– „Akademicka pó³ka” gromadzi od 2003 roku wydawnictwa uczelni kieleckich: Uniwersy-

tetu im. Jana Kochanowskiego, uczelni prywatnych oraz Kieleckiego Towarzystwa Na-

ukowego (³¹cznie 753 wol.);

– Kieleckie Kroniki Filmowe;

– filmy (DVD, VHS, p³yty CD);

– zbiory do nauki jêzyków – oko³o 3000 wol., multimedia oraz czasopisma lingwistyczne;

– zbiory regionalne o Kielcach, katalogi wystaw, dokumenty ¿ycia Kielc;

– judaika – wydawnictwa ksi¹¿kowe dotycz¹ce historii kultury spo³ecznoœci ¿ydowskiej g³ów-

nie z Kielc;

– wydawnictwa dotycz¹ce biblioterapii (literatura popularnonaukowa i piêkna na temat uza-

le¿nieñ, patologii i zagro¿eñ).

W ci¹gu 7 lat (od 2002 do 2008 roku w³¹cznie) przyby³o 67 642 wol. ksi¹¿ek i zbiorów

specjalnych, w tym z zakupu – 33 030 wol. na kwotê 650 575 z³. Ze œrodków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliœmy kwotê 172 648 z³, za któr¹ zakupiono 6904
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wol. ksi¹¿ek + 166 jednostek ewidencyjnych zbiorów specjalnych. Najwiêcej ksi¹¿ek przyby³o

w 2007 i 2008 roku. £¹cznie do inwentarzy wpisano 25 517 pozycji. Zakupiono 15 257 wol.

ksi¹¿ek i zbiorów specjalnych, ³¹cznie na kwotê 296 101 z³.

Znacz¹cymi przybytkami s¹ dary ksi¹¿kowe od czytelników. W latach 2002-2008 filie

przyjê³y i wpisa³y do inwentarzy 19 581 wol., co stanowi 28,9% wszystkich przybytków. S¹

to g³ównie popularne pozycje z literatury piêknej, popularnonaukowej i lektury. Przybytki

darów ksi¹¿kowych od czytelników by³y w wiêkszoœci przypadkowe: niejednokrotnie

czytelnicy ofiarowywali ca³e biblioteczki domowe (likwidowane biblioteki bliskich) lub czêsto

zbiory „piwniczne”. Dlatego te¿ ksi¹¿ki zniszczone lub bez wartoœci dla bibliotek nie by³y

przyjmowane.

Księgozbiór i prenumerata czasopism MBP w Kielcach (lata 2002-2008)

Rok
Przybyło 
książek

W tym 
zakup

Wydat-
kowana 
kwota

Zakup 
do lat 15

Zakup na 100 
mieszkańców

Ubyło w 
roku wol.

Prenumerata 
czasopism – 

tytułów
2002 5 984 2 596 51 982 477 1,00 4 477 104,0

2003 7 234 4 035 89 247 906 1,90 5 458 147,0

2004 9 869 3 183 56 535 805 2,00 6 534 132,0

2005 11 822 5 217 100 889 1 180 2,00 4 322 122,0

2006 7 216 2 745 55 821 1 065 1,32 7 470 113,0

2007 16 242 8 350 154 008 2 326 4,04 8 848 111,0

2008 9 275 6 907 142 093 1 530 3,36 23 902 107,0

Ogółem / 
Średnia  

67 642 33 033 650 575 8 289 2,23 61 011 119,4

Księgozbiory MBP w Kielcach (lata 2002-2008)

Filia / Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nr 1 26 500 26 567 26 757 26 976 26 797 27 192 25 082

Nr 2 22 959 22 995 23 324 23 176 22 377 22 823 20 718

Nr 3 24 600 25 670 25 915 26 438 26 617 27 012 25 603

Nr 4 14 531 14 569 14 137 14 355 13 691 14 159 12 960

Nr 5 45 125 46 033 45 771 46 192 46 033 46 577 46 063

Nr 6 12 333 11 607 11 789 11 682 11 715 11 958 11 018

Nr 7 26 203 26 199 26 146 26 129 26 343 27 016 26 136

Nr 8 23 820 24 094 24 358 24 256 24 672 24 695 24 269

Nr 9 32 156 31 093 30 407 30 773 30 384 31 320 29 679

Nr 10 21 466 21 453 21 734 22 140 21 799 22 798 21 452

Nr 11 25 880 26 010 26 328 26 957 27 168 27 453 27 412

Nr 12 30 658 31 310 31 188 31 176 31 341 32 234 29 408

Nr 13 0 0 2 887 6 895 7 861 8 621 9 204

Dz.Ud. 41 326 419 688 748 821 888

Ogółem 306 272 307 926 311 160 317 833 317 546 324 679 309 892
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Opracowanie zbiorów
MBP w Kielcach w 2002 roku przyjê³a system opracowania w MAK-u BN. Wszystkie

nabytki katalogowane by³y w MAK-u i umieszczane na stronie internetowej MBP jako katalog

centralny. W koñcu 2005 roku przyst¹piliœmy do ca³kowitego tworzenia baz katalogowych

w MAK-u dla wszystkich filii. Zamkniête zosta³y katalogi kartkowe w filiach.

Znowu biblioteki prze¿ywa³y zmianê UKD – reklasyfikacjê zbiorów na UKD UD

CPO 58. W zwi¹zku z tym konieczne by³o przygotowanie schematu uk³adu ksi¹¿ek na pó³kach.

Zasadnicz¹ zmian¹ w opracowaniu ksi¹¿ek jest zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku

centralnej akcesji prowadzonej w systemie MATEUSZ w module KASIA, co wi¹¿e siê

z centralnym opracowaniem i katalogiem.

Od 2002 roku do 1. pó³rocza 2008 przeprowadzono ³¹cznie 15 skontrów tradycyjn¹

metod¹. Ka¿de wymaga³o zamkniêcia biblioteki oko³o 1 miesi¹c. Od roku 2009 skontra bêd¹

odbywaæ siê w systemie MATEUSZ jedynie przez kilka dni. Bêdzie to dla MBP wydarzenie

prze³omowe, bowiem dotychczas skontra by³y prawdziw¹ „zmor¹” prac bibliotecznych.

Udostêpnianie zbiorów
Czytelnicy i wypo¿yczenia

W roku 2002 w MBP zarejestrowanych by³o 40 154 czytelników. W koñcu 2008 roku

tylko 28 300 czytelników.

Wypo¿yczono na zewn¹trz w 2002 roku – 977 582 zbiorów, w 2008 roku – 573 732 wol.

Struktura czytelników na przestrzeni lat utrzymuje siê na podobnym poziomie.

Wed³ug wieku i wykonywanych zajêæ najwiêcej korzysta z biblioteki czytelników

w przedziale wiekowym do 24 lat (dzieci, m³odzie¿ szkolna i studenci), co stanowi 56,7%

ogó³u czytelników. Wbrew ogólnemu mniemaniu emeryci i renciœci nie stanowi¹ najliczniejszej

grupy czytelników bibliotek publicznych. To zaledwie 7,1% osób powy¿ej 60 lat.

Pomimo, ¿e statystycznie przybywa ludzi z wykszta³ceniem wy¿szym i œrednim oraz

,,wczeœniejszych emerytów”, nie zwiêksza to czytelnictwa.

Niestety, notujemy nadal spadek liczby czytelników i wypo¿yczeñ. G³ówny powód

zwi¹zany jest z ni¿em demograficznym i emigracj¹ oraz z tendencj¹ poszukiwania informacji

w sposób uproszczony i szybki. Czytelnicy chêtniej poszukuj¹ odpowiedzi na swoje pytania

w Internecie ni¿ w ksi¹¿kach. Ponadto pêd ¿ycia, zmiana stylu pracy, poœwiêcanie wolnego

czasu na zajêcia zwi¹zane z wykonywanym zawodem nie sprzyjaj¹ rozwojowi czytelnictwa.

Czytelnicy siêgaj¹ po literaturê naukow¹ i popularnonaukow¹ g³ównie w celu poprawienia

swojego statusu zawodowego, a nie po to, aby rozwijaæ pasje i intelekt. Dlatego te¿ spoœród

literatury popularnonaukowej czytelnicy poszukuj¹ g³ównie: poradników, materia³ów do nauki

jêzyków oraz podrêczników. Dzieci chêtniej siadaj¹ przed komputerem ni¿ z ksi¹¿k¹ w rêku.

Czêsto jest to brak nawyku czytania, ale te¿ brak ,,mody” na czytanie.
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Zaobserwowane wybory czytelnicze s¹ nastêpuj¹ce:

– czytelnicy poszukuj¹ najnowszych wydañ ksi¹¿ek nagrodzonych lub umieszczanych na

listach bestsellerów. Stale dopytuj¹ siê o nowoœci wydawnicze z literatury piêknej i popu-

larnonaukowej promowane w mediach;

– wci¹¿ nie s³abnie zainteresowanie polsk¹ literatur¹ wspó³czesn¹;

El¿bieta Szczygie³ prowadzi imprezê „Akademia Pana Kleksa”, 2007 r.

Tomasz Gumu³a, lat 5
Praca nagrodzona w konkursie „Ko-

chany zwierzyniec”, 2009 r.
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Liczba czytelników (lata 2002-2008)

Filia / Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nr 1 2 742 2 745 2 722 2 510 2 314 2 047 1 972

Nr 2 2 939 2 932 2 856 2 216 1 866 1 780 1 845

Nr 3 4 510 4 416 4 350 3 895 3 140 3 100 2 873

Nr 4 1 616 1 617 1 467 1 326 1 267 947 795

Nr 5 5 507 5 550 5 585 5 188 4 701 4 099 3 614

Nr 6 516 519 495 527 501 494 457

Nr 7 4 725 4 506 4 305 4 416 3 917 3 448 3 048

Nr 8 2 724 2 589 2 497 2 371 2 020 1 746 1 625

Nr 9 2 906 2 984 2 846 2 626 2 358 2 295 1 960

Nr 10 2 955 3 207 3 244 3 276 2 965 2 890 2 966

Nr 11 3 570 3 570 3 328 3 018 2 692 2 544 2 355

Nr 12 5 424 5 483 5 404 5 179 4 337 4 105 3 970

Nr 13 – – – 756 845 865 765

Dz.Ud. 20 50 42 42 40 50 55

Ogółem 40 154 40 168 39 141 37 346 32 963 30 410 28 300

Struktura czytelników według wieku (lata 2002-2008)

Rok
Liczba 

czytelników
do lat 15 16-19 lat 20-24 lat 25-33 lat 45-60 lat pow. 60 lat

2002 40 154 8 425 8 758 9 425 8 071 3 763 1 712

2003 40 168 8 238 7 767 9 749 8 519 4 003 1 892

2004 39 141 7 838 6 770 9 705 8 582 4 249 1 997

2005 37 346 7 407 6 281 9 060 8 484 4 051 2 063

2006 32 963 6 375 5 202 8 085 7 541 3 787 1 973

2007 30 410 5 582 4 528 7 074 7 373 3 693 2 160

2008 28 300 4 910 3 888 6 401 7 097 3 680 2 324

Ogółem 248 482 48 775 43 194 59 499 55 667 27 226 14 121

Struktura czytelników według zajęcia (lata 2002-2008)

Rok

Liczba 

czytelników 

ogółem

P 

robotnicy

R 

rolnicy

U 

umysłowi

M 

młodzież

S 

studenci
inni

Nz 

niezat-

rudnieni

2002 40 154 1 639 10 5 639 18 239 7 380 1 145 6 102

2003 40 168 1 719 6 5 692 17 128 7 787 1 243 6 593

2004 39 141 1 739 7 5 886 15 769 7 758 1 249 6 733

2005 37 346 1 630 9 5 711 14 593 7 513 1 202 6 688

2006 32 963 1 452 15 5 277 12 387 6 728 987 6 117

2007 30 410 1 381 5 5 238 10 820 6 001 1 014 5 951

2008 28 300 1 377 5 5 400 9 298 5 513 1 062 5 645

Ogółem 248 482 10 937 57 38 843 98 234 48  680 7 902 43 829
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– utrzymuje siê bardzo du¿e zainteresowanie ksi¹¿kami, które zosta³y zekranizowane;

– kobiety poszukuj¹ g³ównie powieœci obyczajowych, biografii popularnych ludzi, roman-

sów, powieœci psychologicznych;

– mê¿czyŸni preferuj¹ krymina³y, powieœci sensacyjne, wojenne, literaturê faktu i ksi¹¿ki

historyczne, g³ównie jednak z najnowszej historii lub polityczne;

– jednakowym zainteresowaniem ciesz¹ siê ksi¹¿ki podró¿nicze, jak. np. Tony’ego Halika,

Beaty Pawlikowskiej, Wojciecha Cejrowskiego;

– coraz wiêcej osób poszukuje oryginalnych tekstów, zw³aszcza w jêzyku angielskim, nie-

mieckim i francuskim;

– nadal trwa zainteresowanie wydawnictwami do nauki jêzyków obcych, g³ównie najnow-

szymi wydaniami kursów jêzykowych z p³ytami i kasetami;

– m³odzie¿ szkolna i studenci dopytuj¹ siê w przewadze o lektury, podrêczniki, ksi¹¿ki do

nauki, poszukuj¹ lektur i opracowañ historycznoliterackich;

– zaobserwowaliœmy zapotrzebowanie na ró¿ne wydawnictwa przygotowuj¹ce do nowej

matury: kompendia wiedzy, testy, analizy literackie, zbiory zadañ;

– coraz wiêcej czytelników poszukuje ksi¹¿ek z du¿¹ czcionk¹ lub ,,ksi¹¿ek mówionych”;

– wœród dzieci utrzymuje siê zainteresowanie najnowszymi wydawnictwami literatury piêk-

nej i popularnonaukowej z bogatymi ilustracjami i ciekawej szacie graficznej;

– du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê ksi¹¿ki z dziedziny fantastyki, zw³aszcza na podstawie któ-

rych powsta³y filmy, powieœci obyczajowe i przygodowe. Niestety bardzo du¿o m³odych

czytelników poszukuje horrorów i ksi¹¿ek z serii ,,Koszmarny Karolek”;

– wœród dzieci zdecydowanie wiêcej czytaj¹ dziewczêta.

Wypożyczenia (lata 2002-2008)

Filia / Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nr 1 68 524 68 254 69 039 65 258 60 794 48 480 46 606

Nr 2 110 797 105 134 88 385 53 011 32 958 27 469 28 887

Nr 3 98 144 97 075 92 539 80 161 51 537 63 017 54 281

Nr 4 43 600 44 536 45 421 43 050 38 186 30 423 24 376

Nr 5 132 069 122 763 127 468 100 294 94 791 98 230 81 103

Nr 6 11 739 11 774 11 394 11 296 9 537 9 461 7 593

Nr 7 94 108 90 123 80 200 83 363 79 615 69 421 56 409

Nr 8 57 463 55 318 50 727 46 192 35 544 29 902 30 503

Nr 9 50 382 48 779 43 059 37 013 37 656 44 140 39 309

Nr 10 82 875 75 537 67 413 68 387 65 772 61 301 52 770

Nr 11 81 732 77 569 73 800 56 142 53 348 49 557 49 050

Nr 12 145 964 143 976 136 838 122 741 105 025 98 842 85 994

Nr 13 – – – 14 315 26 813 24 467 16 584

Dz.Ud. 185 458 431 650 612 656 267

Ogółem 977 582 941 296 886 714 781 873 692 188 655 366 573 732
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Udostêpnianie zbiorów w czytelniach, preferencje czytelnicze
Czytelnicy oczekuj¹ na szybk¹ i ³atwo dostêpn¹ informacjê na wybrany temat,

a korzystaj¹cy z ksiêgozbiorów podrêcznych najczêœciej wyra¿aj¹ chêæ kopiowania wybranych

fragmentów.

Wzrasta zapotrzebowanie na prasê codzienn¹, tygodniki spo³eczno-kulturalne, gazety

poradnikowe prawne i inne, czasopisma z og³oszeniami, g³ównie o pracy.

M³odzie¿ coraz rzadziej zagl¹da do encyklopedii lub s³owników, mniej te¿ interesuje

siê czasopismami popularnonaukowymi. Oczekuj¹ najczêœciej informacji szybkiej. Dlatego

chêtniej korzystaj¹ z Internetu ni¿ z wydawnictw informacyjnych ksi¹¿kowych.

Dzieci i m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do olimpiad lub konkursów poszukuje informacji

w bardziej zaawansowany sposób. Siêgaj¹ do albumów, wydawnictw encyklopedycznych

i ró¿nych ksi¹¿ek popularnonaukowych.

Czytelnie zmieniaj¹ swój charakter. Bardziej s¹ czytelniami prasy i miejscami

korzystania z Internetu.

W najm³odszej filii nr 13 czytelnia Oddzia³u dzieciêcego ma charakter ,,œwietlicowy”.

Biblioteka zlokalizowana jest w budynku szko³y podstawowej i dlatego sprzyja takiej formie

pracy.

Obs³uga niepe³nosprawnych i osób trzeciego wieku
W ci¹gu kilku lat w filiach MBP w Kielcach rozwinê³a siê w sposób zasadniczy

wspó³praca z oœrodkami szkolno-wychowawczymi oraz instytucjami pracuj¹cymi z osobami

niepe³nosprawnymi. Bardzo cenn¹ inicjatyw¹ bibliotekarzy jest czytanie ksi¹¿ek dzieciom

przebywaj¹cym w Szpitalu Dzieciêcym.

Coraz aktywniej pracuje wypo¿yczalnia ,,ksi¹¿ki mówionej” zlokalizowana od 2005

roku w filii nr 9. Na koniec 2008 roku zbiory te zawiera³y 575 tytu³ów (w tym 1461 sztuk

Udostępnianie zbiorów w czytelniach, liczba odwiedzin, udzielone informacje 

(lata 2002-2008)

Rok

Udostępniono 

na miejscu 

(książki, 

czasopisma)

Odwiedziny   

w czytelniach

Odwiedziny        

w wypożyczalniach

Udzielone 

informacje

2002 208 939 76 180 328 657 64 411

2003 215 977 77 043 356 536 65 682

2004 227 205 103 467 364 416 68 069

2005 225 096 91 606 354 747 73 923

2006 204 000 80 828 317 867 61 746

2007 166 590 71 989 292 450 56 030

2008 137 419 67 758 254 298 54 033

Ogółem 1 385 226 568 871 2 268 971 443 894
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kaset magnetofonowych i 787 p³yt CD).Tego rodzaju pozycje udostêpnia siê osobom

niewidz¹cym i niedowidz¹cym oraz dzieciom z ró¿nymi dysfunkcjami psychofizycznymi.

W filii nr 11 w 2005 roku utworzona zosta³a Pracownia Biblioterapii. Celem jej dzia³ania

jest udostêpnianie ksi¹¿ek dotycz¹cych profilaktyki, uzale¿nieñ, przemocy, agresji i patologii

czy chorób przewlek³ych oraz sposobów zapobiegania im. W miarê zapotrzebowania

bibliotekarze dostarczaj¹ ksi¹¿ki do domu czytelnikom chorym i niepe³nosprawnym.

Dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa
Na przestrzeni kilku lat rozwinê³y siê ró¿ne formy pracy kulturalno-oœwiatowej

o charakterze miejskim oraz prowadzone na osiedlach mieszkaniowych przez filie biblioteczne

tam dzia³aj¹ce.

Miejskie konkursy plastyczne dla dzieci
Pierwszy konkurs pt. Ilustracja do mojej ulubionej ksi¹¿ki odby³ siê w 2003 roku.

Udzia³ w nim wziê³o 450 dzieci z klas II-V. Nastêpne konkursy to: Baœnie Europy w 2004

roku, Moje lektury – 2005, Legendy œwiêtokrzyskie – 2006, Polscy autorzy dzieciom – 2007,

O¿ywione zabawki – 2008.

Wszystkie konkursy maj¹ wspólne cechy: zwi¹zane s¹ z literatur¹ dla dzieci, w ka¿dym

z nich bierze udzia³ oko³o 450-700 uczestników z m³odszych klas szkó³ podstawowych,

wyró¿nione prace pokazywane s¹ w galeriach bibliotecznych.

Konkurs „Pude³ko zwane wyobraŸni¹ ’’
Konkurs skierowany zosta³ przez organizatorów Stowarzyszenie Pro Arte, Miejsk¹

Bibliotekê Publiczn¹ i Bazê Zbo¿ow¹ do uczniów kieleckich gimnazjów i liceów.

Nap³ynê³o ponad 100 prac interpretuj¹cych plastycznie wybrane fragmenty poezji

Zbigniewa Herberta. W listopadzie 2008 roku w Bazie Zbo¿owej na otwarciu wystawy

pokonkursowej przeprowadzone zosta³y warsztaty plastyczne oraz odby³ siê wystêp Teatru

Ecce Homo.

Galerie biblioteczne
W roku 2002 funkcjonowa³y nastêpuj¹ce galerie: „Galeria na deptaku” – filia nr 12,

„Galeria jednego obrazu” – filia nr 4, „Ma³a galeria” – filia nr 7, „Galeria fotografiki” – filia

nr 10. W kolejnych latach dochodzi³y nastêpne: „Galeria m³odych” – filia nr 5 (2003 r.),

„Galeria Pod Dalni¹” – filia nr 13 (2004 r.), „Galeria Wichrowe Wzgórze” – filia nr 11 (2005 r.),

„Galeria ex libris” – filia nr 8 ( 2006 r.), ,,Galeria literacka” – filia nr 5 (od 2008 r.).

£¹cznie w galeriach zorganizowano 391 wystaw znanych artystów plastyków

i fotografików, takich jak: Krzysztof Jackowski, Zbigniew Kurkowski, Miros³aw

Benedyktowicz, Jacek Nowakowski, S³awomir Antoszewski, Mira Sabat, Andrzej Galiñski,

S³awomir Kosecki oraz Antoni Myœliwiec, Wies³aw Turno, Pawe³ Pierœciñski, Janusz

Buczkowski, Jerzy Kamoda, W³adys³aw Kseñ, a tak¿e m³odzie¿y artystycznie uzdolnionej.
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Znacz¹c¹ by³a w 2008 r. wystawa pokonkursowa prac uczniów Zespo³u Pañstwowych

Szkó³ Plastycznych w Kielcach jako wynik konkursu o Artystyczny Indeks Hestii.

W filiach prezentowane by³y równie¿ prace plastyczne dzieci wykonywane podczas

imprez.. Ogó³em przygotowano ponad 1000 wystaw i wystawek prac plastycznych, m.in.:

ilustracji do ksi¹¿ek, filmów, portretów ulubionych zwierz¹t, kart okazjonalnych, tekturowych

Misiaków powsta³ych z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia.

Wystawy zbiorów: ksi¹¿ek, eksponatów, zbiorów specjalnych
£¹cznie zorganizowano 1388 wystaw ksi¹¿ek i innych zbiorów we wszystkich filiach.

Wa¿niejsze wystawy to:

– Rodzina i szko³a wobec przemocy ze zbiorów MBP (2004 r.). Wystawa z okazji miêdzyna-

rodowej sesji w ramach Œwiêtokrzyskich Dni Profilaktyki, zorganizowanej przez Œwiêto-

krzyskie Centrum Profilaktyki. Wystawie towarzyszy³o zestawienie bibliograficzne;

– Zagro¿enia, przemoc, uzale¿nienia – biblioterapia i profilaktyka (2005 r., filia nr 11).

Wystawa prezentowana by³a podczas otwarcia Pracowni Biblioterapii; przygotowano ze-

stawienie bibliograficzne;

– Œwiêty Krzy¿ w literaturze (2006 r., filia nr 5) z okazji Milenium Œwiêtego Krzy¿a. Poka-

zywano: ksi¹¿ki, czasopisma ze zbiorów MBP, fragmenty tekstów, ryciny, dawne pocz-

tówki i fotografie oraz ilustracje dzieci do Legend œwiêtokrzyskich. Honorowymi goœæmi

wystawy byli ojcowie Oblaci z klasztoru na Œwiêtym Krzy¿u – Roman Kempka i Robert

¯ukowski. Wystawê i zestawienie bibliograficzne przygotowa³a Agata Zaj¹c;

– Ryba z ziemniakami jest w… (2007 r., filia nr 5) – wystawa ksi¹¿ek zniszczonych przez

czytelników;

– Pisarze polscy pó³ ¿artem, pó³ serio. W 100. rocznicê urodzin Eryka Lipiñskiego (2008 r.,

filia nr 5). Na wystawê z³o¿y³o siê 36 karykatur wybitnych postaci polskiej literatury oraz

publikacje ksi¹¿kowe zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Eryka Lipiñskiego. Do ilustracji do³¹czo-

no teksty koresponduj¹ce z poszczególnymi sylwetkami. Wystawê i zestawienie bibliogra-

ficzne z wyborem anegdot o Eryku Lipiñskim przygotowa³a Agata Zaj¹c;

– Literatura w filmie, muzyce i radiu – Wojna œwiatów (2008 r.,filia nr 5). Wyeksponowano

teksty oraz ilustracje ró¿nych wydañ powieœci Wellsa oraz wybranych filmów, dla  których

sta³a siê inspiracj¹, kopie grafik, informacje dotycz¹ce wersji muzycznych i audycji radio-

wych. Powodem do przygotowania wystawy przez Agatê Zaj¹c by³a 110. rocznica ukaza-

nia siê pierwszego wydania powieœci Wojna œwiatów.

,,Poem – Express”
,,Ekspres poetycki” jest miêdzynarodowym festiwalem poezji i plastyki dla dzieci

i m³odzie¿y. Uczestnicz¹ w nim tysi¹ce m³odych ludzi z ró¿nych stron œwiata. „Poetyckie plakaty”,

które powstaj¹ w ramach festiwalu, ukazuj¹ jak dzieci tworz¹ poezjê, maluj¹ obrazy czy rysunki.

Inicjatywa pochodzi z Holandii, jej twórczyni Jet Manro jest za³o¿ycielk¹ fundacji Autoped.
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W Polsce konkurs zawita³ w 2004 roku (Warszawa – Dom Kultury Œródmieœcie)

wystaw¹ fina³ow¹. W filii nr 10 MBP w Kielcach goœci³a ona w grudniu 2005 roku. Imprezie

towarzyszy³y warsztaty. W marcu i kwietniu 2007 i 2008 roku po raz kolejny prowadzone

by³y warsztaty poetycko-plastyczne S³owo – Obraz – Znak , przygotowuj¹ce uczestników do

eliminacji konkursu. Bra³o w nich udzia³ ponad 250 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Zajêcia

poetyckie prowadzi³ ksi¹dz Grzegorz Stachura, plastyczne Iwona Stachura – nauczycielka

malarstwa Zespo³u Pañstwowych Szkó³ Plastycznych w Kielcach. Z Kielc na konkurs wys³ano

20 prac, z których 3 zosta³y wyró¿nione i by³y prezentowane na wystawie ogólnopolskiej.

W grudniu 2006 roku odby³a siê w Kielcach konferencja „Plakat poetycki –

miêdzynarodowy projekt Poem – Express w Polsce”, zorganizowana przez Zespó³

Pañstwowych Szkó³ Plastycznych i nasz¹ bibliotekê. Jet Manrho – autorka projektu wyg³osi³a

wyk³ad. Goœcie zwiedzili filie nr 3, 11 i 13 MPB oraz otworzyli wystawê prac graficznych

studentów Instytutu Sztuk Piêknych Akademii Œwiêtokrzyskiej.

Jubileusze bibliotek
– rok 2003 – jubileusz 35-lecia filii nr 12 (ul. Zagórska ) z udzia³em Wojciecha Lubawskie-

go Prezydenta Kielc, czytelników i zaproszonych goœci;

– rok 2003 – jubileusz 50-lecia filii nr 5 (ul. Warszawska) z udzia³em Wojciecha Lubawskie-

go Prezydenta Kielce, prof. Stanis³awa ¯aka, pracowników Œwiêtokrzyskiej Spó³dzielni

Mieszkaniowej, dyrektorów i nauczycieli pobliskich szkó³;

– rok 2004 – jubileusz 20-lecia filii nr 10 (ul. M.Konopnickiej);

– rok 2005 – jubileusz 50-lecia filii nr 7 (ul. Warszawska );

– rok 2008 – jubileusz 55-lecia filii nr 5 (ul. Warszawska).

Promocje ksi¹¿ek i spotkania autorskie
– rok 2003 (filia nr 10 ) – spotkanie autorskie z Kazimier¹ Zapa³ow¹ autork¹ ksi¹¿ki Rodzi-

na Stefana ¯eromskiego w Œwiêtokrzyskiem;

– w latach 2003-2008 odby³y siê 23 cykliczne spotkania z pisarzami kieleckimi, m.in.: Kry-

styn¹ Cel, Stanis³awem Nyczajem, Tadeuszem Wi¹ckiem, Iren¹ PaŸdzierz, W³adys³aw¹

Szproch, Janem Krzysztofczykiem, Pelagi¹ Borowsk¹, Leopoldem Wojnakowskim, Bog-

danem Pasternakiem, Romualdem Bielend¹ po³¹czone z kiermaszami ksi¹¿ek;

– rok 2006 (filia nr 5) – spotkanie z dr hab. Zofi¹ O¿óg-Winiarsk¹ autork¹ wierszy dla

dzieci;

– rok 2007 (filia nr 9 ) – 2 spotkania z Tadeuszem Wi¹ckiem autorem powieœci Marionetki,

Pamiêtnik filmowy i ¯ycie w kinie;

– rok 2007 – spotkanie autorskie: z Iren¹ PaŸdzierz autork¹ ksi¹¿ki Suche liœcie (filia nr 5 );

Micha³em P³oskim autorem ksi¹¿ki Notatki z pustelni (filia nr 5) oraz Karolin¹ Wilczyñsk¹

autork¹ powieœci Performens (filia nr 9).
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Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki (DDK)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku wspó³pracy WBP w Kielcach

z Instytutem Ksi¹¿ki w Warszawie powsta³y DKK w województwie i w naszej bibliotece.

Pierwsze spotkanie DKK w filii 9 odby³o siê 11 kwietnia 2007 roku, w filii nr 8 – 30

paŸdziernika 2007 roku i 28 maja 2008 w filii nr 2 . Moderatorami grup zosta³y kierowniczki

filii Renata Kajdan, Barbara Z¹bek i Alicja Kosmala. £¹cznie odby³y siê 32 spotkania w filiach

nr 9 (15 spotkañ), nr 8 (14) i nr 2 (3), podczas których dyskutowano o ksi¹¿kach pisarzy

wspó³czesnych, m.in. takich jak:

 Lala Jacka Dehnela zwi¹zana z pobliskim Lisowem, Herbaciarnia pod Morwami

Sharon Owens, Zapalniczka Joanny Chmielewskiej, Nie zabijaæ paj¹ków Ireny Matuszkiewicz,

Wieczór Susan Minot, Czarownica z Portobello Paulo Coelho, Dom nad rozlewiskiem,Powroty

nad rozlewiskiem Ma³gorzaty Kaliciñskiej.

Œwiêto Kielc
W czasie pierwszego Œwiêta Kielc (22 czerwca 2004 roku) rozpoczêliœmy w parku

miejskim wakacyjn¹ zbiórkê ksi¹¿ek dla dzieci przebywaj¹cych w Szpitalu Dzieciêcym przy

ul. Langiewicza. Zbiórka przebiega³a pod has³em „Wywo³aj uœmiech na twarzy dziecka”;

zebrano ponad 1600 ksi¹¿ek, które przekazano we wrzeœniu Wojewódzkiemu Specjalistycz-

nemu Szpitalowi Dzieciêcemu w Kielcach. Od tego te¿ okresu bibliotekarze-terapeuci rozpo-

czêli czytanie ksi¹¿ek dzieciom przebywaj¹cym w szpitalu.

W trakcie obchodów Œwiêta Kielc w kolejnych latach organizowano konkursy

czytelnicze, gry literackie i zabawy dla dzieci w parku, a tak¿e prezentacje prac plastycznych

najm³odszych czytelników.

,,Ca³a Polska czyta dzieciom”
Pod tym has³em organizowane by³y imprezy w bibliotekach, klubach osiedlowych

i oœrodkach szkolno-wychowawczych. Bibliotekarze czytali dzieciom ksi¹¿ki, przeprowadzano

konkursy. W oœrodkach specjalnych oprócz ksi¹¿ek wykorzystywano tak¿e rysunki do

kolorowania. Odby³y siê m.in.nastêpuj¹ce imprezy:

– Czytanie na ¿¹danie – rok 2007 i 2008 , filia nr 13 (632 osoby);

– Miko³ajkowe spotkania z bajk¹ z przedszkolakami – rok 2007, filia nr 5 (341 osób);

– Œrodowe ,,Ranki-poczytanki” – czytanie fragmentów bajek Astrid Lindgren – rok 2007,

filia nr 12 ( 432 osób);

– Na tropach jesieni – rok 2008 , filia nr 5 ( 164 osób).

Konkursy literackie, plastyczne i czytelnicze
£¹cznie zorganizowano 206 konkursów dla 5843 uczestników, o ró¿nej tematyce jako

samodzielne imprezy lub towarzysz¹ce innym wiêkszym przedsiêwziêciom. Przyk³adowe

tematy konkursów organizowanych przez filie:
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– Listopadowe ró¿noœci ksi¹¿kowe – konkurs czytelniczy (filia nr11);

– Budzimy wyobraŸniê; Jestem przyjacielem mojego przyjaciela; Bocianie spotkanie; Co

w trawie roœnie, gdy ma siê ku wioœnie; ̄ aby, ¿abki i kijanki; Koty i ich psoty; Ca³a Rodzi-

na idzie do kina – konkursy literacko-plastyczne (filia nr 13);

– Ciekawe i polecane – katalog ksi¹¿ek polecanych przez dzieci (filia nr 9);

– Trzecie urodziny Trzynastej Rodziny – konkurs plastyczny na album rodzinny filii nr 13;

– Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego – konkurs literacki ( filia nr 6);

– Przyjaciel ksi¹¿ki – konkurs czytelniczy ( filia nr 2);

– Podró¿ do Ksi¹¿kolandii – konkurs czytelniczy (filia nr 6);

– ¯yczenia urodzinowe dla Ani z Zielonego Wzgórza – konkurs czytelniczy (filia nr 10).

Akcja Lato – Akcja Zima
W okresie wakacji i ferii zimowych wszystkie filie przeprowadza³y imprezy dla dzieci.

Imprez¹ prowadzon¹ przez wszystkie filie by³ rozpoczêty w 2006 roku konkurs Wakacyjna

lektura nie musi byæ ponura. Nagrodzono: najwiêksz¹ iloœæ przeczytanych ksi¹¿ek w okresie

wakacji, wykonanie do dowolnej lektury ilustracji albo napisanie recenzji, dopisanie dalszego

ci¹gu ksi¹¿ki. Najlepsze prace umieszczone zosta³y na stronie internetowej MBP.

Filie zorganizowa³y 539 imprez w których uczestniczy³o 4260 dzieci. Niektóre

programy by³y bardziej rozbudowane, m.in.:

– Odlot Zimowych Moli Ksi¹¿kowych – konkurs w trakcie ferii zimowych (2007 rok, filia

nr 12);

– W dolinie Muminków . Ksi¹¿ka Tove Janson by³a inspiracj¹ zajêæ w czasie ferii zimowych.

Bibliotekarze wspólnie z dzieæmi wykonywali makietê doliny Muminków zgodn¹ z map¹

umieszczon¹ w ksi¹¿ce i stworzyli postacie, które je zamieszkuj¹. Codziennie w czasie

ferii przychodzi³y dzieci i wspólnie siê bawi³y, wykonuj¹c kolejne elementy makiety (2007

rok, filia nr 13);

– Œrod@ z Internetem – zajêcia z dzieæmi z pomoc¹ Internetu (wszystkie filie);

– Wêdrówki po œwiecie z legend¹ w duecie – wspólne czytanie bajek z ró¿nych stron œwiata,

zajêcia plastyczne ( 2008 rok, filia nr 13);

– Ochrona gatunkowa roœlin i zwierz¹t w województwie œwiêtokrzyskim – spotkanie ze

specjalist¹ z Kieleckiej Stra¿y Miejskiej ( 2008 rok, filia nr 12);

– Kukie³kowo – inscenizowanie ulubionych bajek, budowa scenografii i kukie³ek ( 2008 rok,

filia nr 13);

– Moje wêdrówki po Polsce – konkurs na reporta¿ z wakacji ( 2008 rok, filia nr 8).

Lekcje biblioteczne
W latach 2002-2008 filie zorganizowa³y 348 lekcji bibliotecznych o ró¿norodnej

tematyce dla 7 996 dzieci, podczas których uczono m.in. korzystania z katalogu i wyszukiwania

informacji. Oto przyk³ady:
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– Historia w przebraniu – lekcje historii z udzia³em eksponatów i przebranych w stroje

historyczne bibliotekarzy, którym towarzyszy³y pokazy filmów nakrêconych podczas ,,bi-

tew” toczonych z okazji rocznic przez bractwa rycerskie albo prezentowane by³y zdjêcia

(2006 , filia nr 13);

– Cudze chwalicie, swego nie znacie. Od morza do gór – cykl lekcji dotycz¹cy: Tatr, Szopki

Krakowskiej, Czarnego Zag³êbia, Warszawy czy polskiego morza (2007 rok, filia nr 5);

– Œladami dawnych kultur i cywilizacji – cykl z tematami: O chiñskich piktogramach, Bo-

¿ym Narodzeniu w Indiach i œnie¿nej królewnie Gang, Egipskie hieroglify, Aztekowie,

Majowie i Inkowie. Co to jest kipu? (2007 i 2008 rok, filia nr 5);

– Karnawa³owy zawrót g³owy, czyli jak diab³y i czarownice na £ysej Górze tañcowa³y – spo-

tkanie ze œwiêtokrzysk¹ Bab¹ Jag¹ i g³oœnym czytaniem opowiadania Ireny PaŸdzierz pt.

Wa³ kulturowy na £ysej Górze; wykonywanie masek karnawa³owych (2006 rok,  filia nr 5);

– Bajki ortograficzne – g³oœne czytanie bajki, przypomnienie zasad ortografii, Turniej Mi-

strzów Ortografii (2007 rok, filia nr 5);

– Teraz bezpiecznie – prezentacja ciekawych zawodów przez pracownika Stra¿y Miejskiej

i policjanta. Atrakcj¹ by³y psy patrolowe przyprowadzone przez przewodników (od 2006

-2008, filia nr 12);

– Zwierzêta domowe – opieka – cykl imprez (2004 rok, filie nr 5, 12) na temat zajmowania

siê zwierzêtami, aby czu³y siê bezpiecznie i nie by³y agresywne. Lekcje prowadzi³ lekarz

weterynarii Bart³omiej Kaba³a z lecznicy ,,Cztery ³apy”. Udzia³ wziê³y zwierzêta: suka

syberiana husky o imieniu Czaka, kocica Torpeda i tchórzofretka Dzidka;

– Czy dzieci lubi¹ bajki? Co? Gdzie? Kiedy? – Szukamy informacji na ró¿ne tematy  (2006

rok, filia nr 5);

– Co by³o pierwsze jajko czy kura? – opowiadanie o zwyczajach wielkanocnych, kolorowa-

nie pisanek ( 2008 rok, filia nr 5).

Inne cykle imprez
– Cukierki – cykl spotkañ profilaktycznych (8) z dzieæmi z Ogniska Wychowawczego Zgro-

madzenia Sióstr Mi³osierdzia Œw. Wincentego a’Paulo przeprowadzone przez Jadwigê

Kieœ-Kozak, bibliotekarkê z filii nr 9 (2007 r.). Podczas zajêæ wykorzystano metody akty-

wizuj¹ce: wspóln¹ lekturê bajki Cukierki i pracê z dzieæmi na bazie tekstu (drama, burza

mózgów, praca w grupach, gra dydaktyczna). Celem programu by³o przekazanie dzieciom

umiejêtnoœci rozpoznania niebezpieczeñstwa i odpowiedniego reagowania w sytuacji za-

gro¿enia. Zajêcia powsta³y jako element szerszego programu realizowanego przez Funda-

cjê WARIA(N)T we wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej;

– Z niewielk¹ pomoc¹ naszych przyjació³ – filia nr 13 w grudniu 2007 roku rozpoczê³a cykl

spotkañ z dzieæmi ze Szko³y Specjalnej nr 14 w Kielcach. Raz w miesi¹cu dzieci przywo-

¿one s¹ do biblioteki na zajêcia trwaj¹ce 3 godziny;
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– Jesienne spotkania z ¿abk¹ Rechotk¹ – udzia³ wziê³o 185 dzieci z Przedszkola i I klasy

Szko³y Podstawowej. Odby³o siê 6 spotkañ (2007, 2008 r., filia nr 11);

– Powtórka z lektur – dla czytelników najm³odszych konkursy, zabawy z lekturami (2007,

2008 r.,filia nr 12);

– imprezy z okazji obchodów, np.: Tygodnia Bibliotek, Œwiatowego Dnia Kota, Dnia Matki,

Dnia Poezji, Dnia Dziecka.

W latach 2002-2008 filie zorganizowa³y 2 435 imprez o charakterze osiedlowym –

lokalnym, w których uczestniczy³o 37 680 osób, w tym równie¿ dzieci niepe³nosprawne.

 Odnotowano:

– 348 lekcji bibliotecznych z udzia³em 7 996 dzieci;

– 90 wycieczek do bibliotek dla najm³odszych – 2 128 dzieci;

– 366 pasowania na czytelnika dla najm³odszych – 1 842 dzieci;

– 31 spotkañ autorskich – 705 osób;

– 312 imprez w czasie Akcji Lato – 1 750 dzieci;

– 227 imprez w czasie Akcji Zima – 2 510 dzieci;

– 206 konkursów czytelniczych i plastycznych – 5 843 dzieci;

– 425 spotkañ w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” – 5 347 dzieci;

– 26 inscenizacji teatralnych i do bajek – 593 dzieci;

– 312 innych imprez dla dzieci – 7 571 dzieci;

– 92 spotkania dla seniorów – 1 395 osób.

Ponadto zorganizowano w filiach 1 388 wystaw i wystawek:

– prac dzieciêcych wykonywanych w ramach zajêæ prowadzonych w filiach,

– ksi¹¿ek z okazji ró¿nych rocznic kulturalnych, literackich i pañstwowych.

Kszta³cenie bibliotekarzy, warsztaty, seminaria, wymiana
doœwiadczeñ, wycieczki
Bibliotekarze z MBP stale podnosz¹ kwalifikacje. Od 2002 roku 15 osób ukoñczy³o

studia wy¿sze kierunkowe, a w 2008 studia kontynuowa³y 4 osoby.

Ponadto prowadzone by³y ró¿ne formy dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, np.

– warsztaty z biblioterapii w Pracowni Biblioterapii filii nr 11:

a) w 2005 roku odby³y siê 2 warsztaty, które prowadzi³a Olga D¹browska-Cendrowska z In-

stytutu Bibliotekoznawstwa Akademii Œwiêtokrzyskiej,

b) w 2007 roku wspólnie z Akademi¹ Œwiêtokrzysk¹ zorganizowano warsztaty z udzia³em

dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 33. Zajêcia prowadzili studenci V roku Zintegrowanej

Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Terapi¹ Pedagogiczn¹ pod kierunkiem wy-

k³adowcy AŒ Barbary Borowiec;

– warsztaty z pedagogiki zabawy:
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a) w 2005 roku (filia nr 12) dla bibliotekarzy pracuj¹cych z najm³odszymi czytelnikami;

instrukta¿ z zakresu spotkañ w bibliotece, wymiana doœwiadczeñ miêdzy bibliotekarzami;

b) nastêpne 2 spotkania w latach 2006-2007 (filia nr 13).

– kurs komputerowy ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –

profesjonalny pracownik ukoñczy³y 4 osoby oraz 4 uczestniczy³y w programie szkoleñ

jêzykowych dla pracowników województwa œwiêtokrzyskiego;

– udzia³ w targach edukacyjnych w Kielcach i Targach Ksi¹¿ki w Krakowie;

– udzia³ w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach organizowanych przez WBP w Kiel-

cach i inne biblioteki w Polsce. Szkolenia zwi¹zane by³y m.in. z wprowadzaniem nowych

przepisów prawnych, nauk¹ stosowania MAK-a;

– udzia³ bibliotekarzy, pracowników administracji i ksiêgowoœci w kursach zwi¹zanych

z ochron¹ danych osobowych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych oraz zmian

w ustawie o rachunkowoœci;

– udzia³ w konferencjach, seminariach i szkoleniach zwi¹zanych z wymaganiami nowocze-

snego bibliotekoznawstwa, m.in.:

– w kursach MAK – administrator (2004 rok, CEBiD w Warszawie); Biblioterapia z ele-

mentami terapii twórczych (2007 rok, CEBiD w Jarocinie);

– w konferencjach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu;

– w konferencjach organizowanych przez Bibliotekê Narodow¹: Automatyzacja bibliotek

publicznych (2006 rok, Warszawa), Biblioteki wobec starzej¹cego siê spo³eczeñstwa –

2006 rok, Bydgoszcz);

– w konferencji Pakiet MAK – mo¿liwoœci oprogramowania i perspektywy rozwoju (2007

rok, Kielce-M¹chocice);

– w II Forum M³odych Bibliotekarzy – Biblioteka przysz³oœci (2007 rok, Wroc³aw);

– w konferencji Rola biblioteki w spo³eczeñstwie informacyjnym (2008, WSH w Kielcach);

– w konferencji Rozwój bibliotek publicznych w Polsce w œwietle standardów europej-

skich (2008 rok, Toruñ);

– w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Automatyzacja bibliotek publicznych (2008 rok, War-

szawa);

– w sesji problemowej Wielkomiejskie pokolenie 50+ w œwiecie kultury (2008 rok, Wroc³aw);

– w konferencji Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomys³owe aran¿acje,

funkcjonalne wyposa¿enie (2008 rok, Kielce).

W filiach MBP odbywa³y siê praktyki dla studentów Wydzia³u Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej oraz sta¿e pracy dla absolwentów. 75 studentów, g³ównie Akademii

Œwiêtokrzyskiej w Kielcach, odbywa³o latach 2002-2007 praktyki wakacyjne i œródroczne.

Sta¿e pracy jako stypendia Urzêdu Pracy odby³o 29 absolwentów, g³ównie po kierunku

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Prowadzono równie¿ zajêcia dla studentów

Bibliotekoznawstwa AŒ i UJK z zakresu dzia³alnoœci MBP.
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MBP wspólnie z Ko³em Miejskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i WBP

zorganizowa³y nastêpuj¹ce wycieczki szkoleniowe, rekreacyjne oraz spotkania:

– 1 wycieczkê do Biblioteki G³ównej Politechniki Œwiêtokrzyskiej (2003 rok),

– po 2 wycieczki do: Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (2003 rok) oraz do Biblioteki

Jagielloñskiej (2004),

– 2 ogniska w Muzeum Wsi w Tokarni (2004, 2007),

– 3 wycieczki do: Kazimierza nad Wis³¹ (2005), Zakopanego (2006), Wroc³awia, Kudowy

Zdrój, Duszniki Zdrój, Góry Sto³owe (2007),

– 1 spotkanie towarzyskie w Domu Œrodowisk Twórczych z okazji Dnia Bibliotekarza (2006).
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Anna Szalkowska

Od MAK-a do MATEUSZA

W Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach pierwszym skomputeryzowanym

procesem by³o opracowanie zakupionych nowoœci w systemie MAK. Program MAK by³

wówczas najpopularniejszym programem na rynku pod wzglêdem liczby u¿ytkuj¹cych go

instytucji. Dane bibliograficzne wprowadzane by³y w formacie MARC BN. Wkrótce pojawi³a

siê koniecznoœæ konwersji danych z formatu MARC BN na MARC 21 wraz ze sprowadzonymi

z Zachodu systemami bibliotecznymi (INNOPAC, ALEPH, HORIZON), format ten uznano

za docelowy. Do wykorzystania opisów dostêpnych w Internecie i w subskrybowanym

przewodniku BN potrzebna by³a baza w nowym formacie. W czerwcu 2005 roku dokonano

konwersji danych z jednego formatu na drugi. Wtedy te¿ zaczêto planowaæ proces

zautomatyzowania ca³ej sieci bibliotecznej MBP, sk³adaj¹cej siê wówczas z 12 placówek.

Poniewa¿ w programie MAK istnia³y ograniczenia pracy systemu w placówkach o rozproszonej

strukturze, zaczêto rozwa¿aæ mo¿liwoœæ zast¹pienia go innym programem bibliotecznym.

Wœród osób zajmuj¹cych siê automatyzacj¹ bibliotek publicznych zasugerowaliœmy

siê zdaniem ks. mgr. Krzysztofa Goneta – wspó³twórcy MAK-a, dyrektora Biura ds. Rozwoju

i Komputeryzacji Bibliotek Koœcielnych. K. Gonet zaproponowa³ nam program MATEUSZ

– ³atwy i przyjazny system, sprawdzaj¹cy siê g³ównie w placówkach o rozproszonej strukturze,

a wdro¿ony w warszawskiej bibliotece na Bemowie. Do jego poprawnej pracy nie jest potrzebne

utrzymywanie sta³ej ³¹cznoœci online z serwerem g³ównej biblioteki sieci. Komputery pracuj¹ce

w placówkach filialnych ³¹cz¹ siê z serwerem centralnym poprzez ³¹cze sta³e lub modemowe

z czêstotliwoœci¹ ustalon¹ przez administratora sieci. Podczas po³¹czeñ przesy³ane s¹ do

centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego po³¹czenia oraz pobierane

aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci.

Program MATEUSZ pozwala na rejestracjê wypo¿yczeñ wszystkich materia³ów bi-

bliotecznych, prowadzenie i utrzymywanie centralnej bazy czytelników zarejestrowanych

w bibliotece, wspomaganie innych operacji towarzysz¹cych takich, jak: prowadzenie skon-

trum, obs³uga czytelni, prowadzenie kwitariuszy, zestawienia statystyczne. System pozwala

na skrócenie czasu poœwiêconego na rejestracjê czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko

w jednej placówce) oraz wykorzystanie jednej karty bibliotecznej we wszystkich placów-

kach. Ponadto program MATEUSZ daje mo¿liwoœæ zdalnej obs³ugi konta, rezerwacji i zama-

wiania, której to funkcji program MAK nie posiada³. Sta³a praca autora programu Miros³awa
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Domañskiego nad nowymi funkcjami systemu spowodowa³a, ¿e opracowane s¹ ju¿ wszystkie

modu³y, niezbêdne do pracy biblioteki. Pod wzglêdem mo¿liwoœci program MATEUSZ do-

równuje programom komercyjnym, a na jego korzyœæ przemawia graficzny interfejs (zamiast

znakowego), co uczyni³o system jeszcze bardziej przyjaznym i estetycznym. Poniewa¿ pro-

gram MATEUSZ zachowuje standard MARC 21, wdro¿enie nowego systemu bez utraty da-

nych wprowadzonych w programie MAK, sta³o siê mo¿liwe poprzez konwersjê.

Nastêpnym krokiem w automatyzacji sieci by³ wyjazd pracowników MBP w Kielcach

w ramach wymiany doœwiadczeñ do warszawskiej biblioteki na Bemowie. Tam te¿ przy udziale

dyrektorów i informatyków obu placówek ustalono sposób postêpowania, zmierzaj¹cy do

skomputeryzowania naszej sieci. Postanowiono opracowaæ ksiêgozbiory placówek w pro-

gramie MAK, a nastêpnie kolejno konwertowaæ je do programu MATEUSZ i instalowaæ go

we wszystkich bibliotekach, scalaj¹c poszczególne opisy. W zwi¹zku z potrzeb¹ jak najszyb-

szego wprowadzenia zbiorów poszczególnych placówek w komputerowe bazy danych, przy-

jêto uproszczony sposób wpisu danych bibliograficznych, daj¹cy czytelnikowi podstawowe

informacje o zbiorach. W listopadzie 2005 roku we wszystkich filiach MBP rozpoczêto wpisy-

wanie ksiêgozbioru retrospektywnie od 2002 roku. W proces ten zaanga¿owani zostali pracow-

nicy, co poprzedzone zosta³o cyklem szkoleñ wewnêtrznych na temat wype³niania w MAK-u

pól, podpól i wskaŸników. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu  zespo³u w proces automatyzacji,

rekordów w poszczególnych bazach katalogowych przybywa³o dosyæ szybko. Pierwsz¹ pla-

cówk¹, która wpisa³a swoje zbiory w bazê katalogow¹, by³a powsta³a w 2005 roku filia nr 13.

Sta³a siê ona jednoczeœnie swoistym „poligonem doœwiadczalnym”, gdzie pracownicy pozo-

sta³ych filii zapoznawali siê i oswajali z nowym programem.

Automatyzacja przebiega³a zgodnie z ogólnym planem. Obecnie takie procesy, jak:

gromadzenie, ewidencja, opracowanie s¹ skomputeryzowane i odbywaj¹ siê centralnie dla

ca³ej sieci. Opracowanie bie¿¹cych nabytków odbywa siê w module gromadzenia KASIA,

bêd¹cym integraln¹ czêœci¹ programu MATEUSZ. Modu³ ten umo¿liwia automatyczne

pozyskiwanie opisów bibliograficznych z wielu Ÿróde³ internetowych np. z KARO oraz

z innych bibliotek pracuj¹cych w programie MATEUSZ. Modu³ automatycznego udostêpniania

zbiorów maj¹ wszystkie filie i Dzia³ Udostêpniania.

Oprócz dostêpu do katalogu na stronie internetowej czytelnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ

zarezerwowania potrzebnej pozycji. Mamy œwiadomoœæ, ¿e mo¿e nas czekaæ wiele problemów

zwi¹zanych z przystosowaniem programu do wymagañ i specyfiki tak du¿ej sieci, jak¹ jest

MBP. Jesteœmy dobrej myœli, gdy¿ autor programu jest otwarty na wszelkie sugestie i w miarê

potrzeb pomaga nam w wykonaniu niezbêdnych operacji, a tak¿e ulepsza swój program, dopi-

suj¹c nowe funkcje i modu³y, potrzebne dla prawid³owego funkcjonowania poszczególnych

filii. Choæ komputeryzacja wymaga niema³ego trudu, cieszy nas zmieniaj¹cy siê wizerunek

biblioteki, atrakcyjny przede wszystkim dla czytelnika, korzystaj¹cego z jej us³ug.
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FORMY PRACY

Bo¿ena Iwan

Biblioterapia w miejskiej bibliotece

Trudnoœci dnia codziennego, choroby, stresy powoduj¹, ¿e ludzi potrzebuj¹cych

wsparcia psychicznego jest coraz wiêcej. Bibliotekarze spotykaj¹ siê równie¿ z czytelnikami

wymagaj¹cymi pomocy nie tylko bibliotekarza, ale i terapeuty. St¹d w dzia³alnoœci bibliotek

zaczêto wykorzystywaæ elementy biblioterapii. Miejska Biblioteka Publiczna kieruj¹c siê tym

zapotrzebowaniem utworzy³a w filii nr 11 Pracowniê Biblioterapii. Celem jej dzia³ania jest

udostêpnianie ksi¹¿ek dotycz¹cych profilaktyki, uzale¿nieñ, przemocy, agresji, patologii,

chorób przewlek³ych, a tak¿e sposobów zapobiegania. W pracowni biblioterapii zorganizowano

warsztaty biblioterapeutyczne dla bibliotekarzy. Zorganizowano te¿ cykl szkoleñ z zakresu

programu profilaktycznego pt. „Cukierki” dla bibliotekarzy, daj¹ce uprawnienia do

prowadzenia zajêæ z dzieæmi.

MBP stale wspó³pracuje ze Œwiêtokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji poprzez

wsparcie w prowadzeniu imprez profilaktycznych dla dzieci. Poszczególne filie biblioteki

wspó³pracuj¹ ponadto z ró¿nymi oœrodkami wychowawczymi oraz z oœrodkami pracuj¹cymi

z osobami niepe³nosprawnymi, organizuj¹c zajêcia z elementami biblioterapii. Obecnie 7

filii wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi oœrodkami:

– Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 17 Specjalnych – filia nr 1,

– Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym – filia nr 2,

– Zespo³em Placówek Szkolno-Wychowawczych – filia nr 3,

– M³odzie¿owym Oœrodkiem Socjoterapii „Rafael” – filia nr 6,

– Ogniskiem Wychowawczym przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 4

– filia nr 9,

– Integracyjnym Przedszkolem Samorz¹dowym nr 27 – filia nr 10,

– Œwiêtokrzyskim Klubem Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski przy Szkole Podstawowej

Specjalnej nr 14 – filia nr 13,
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W filii nr 9 organizowane siê wystawy prac plastycznych dzieci niepe³nosprawnych

z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 4 oraz prowadzone by³y zajêcia

biblioterapeutyczne w Ognisku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œw.

Wincentego a’ Paulo (m.in. program profilaktyczny „Cukierki”).

 Pracownicy filii nr 11 organizuj¹ spotkania biblioterapeutyczne dla najm³odszych,

poœwiêcone uczuciom w rodzinie, radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz nieœmia³oœci¹,

niskiemu poczuciu w³asnej wartoœci, odrzucaniu przez rówieœników, osamotnieniu. Imprezy

przygotowywane s¹ w oparciu o ksi¹¿ki dla dzieci, np.: Je¿ Katarzyny Kotowskiej, Brzydkie

Kacz¹tko Hansa Christiana Andersena, Bojê siê Ma³gorzaty Musierowicz.

W filii nr 13 prezentowane s¹ wystawy prac z Klubu Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej

Troski. Prowadzone s¹ tak¿e cykliczne zajêcia dla dzieci niepe³nosprawnych ze Szko³y

Podstawowej Specjalnej nr 14 pod has³em „Z niewielk¹ pomoc¹ naszych przyjació³”.

 Grupa bibliotekarzy biblioterapeutów w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”

systematycznie w ka¿d¹ sobotê czyta³a ksi¹¿ki dzieciom przebywaj¹cym w Specjalistycznym

Szpitalu Dzieciêcym, prowadz¹c z nimi tak¿e inne zajêcia (gry i zabawy s³owne, mini konkursy

plastyczne itp.).

 Prowadz¹cy zajêcia bibliotekarze korzystaj¹ z pomocy nauczycieli i opiekunów.

Oprócz tradycyjnych œrodków biblioterapeutycznych (ksi¹¿ki i teksty drukowane) wykorzy-

stywane s¹ rysunki do kolorowania, ilustracje, zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne, zdjê-

cia, widokówki itp. Zajêcia pomagaj¹ uczestnikom przyswoiæ podstawowe wiadomoœci, wzbo-

gacaj¹ s³ownictwo, umiejêtnoœci praktyczne. Dla ka¿dego dziecka fakt przebywania w bi-

bliotece jest ju¿ swoist¹ terapi¹. Chwile czy godziny spêdzone w zaciszu bibliotek, wœród

kolorowych ksi¹¿ek, czasopism i dekoracji wp³ywaj¹ uspokajaj¹co na dziecko. Tutaj pozby-

wa siê ono stresu szkolnego, strachu przed lekcj¹, ocen¹, uczucia zagro¿enia ze strony agre-

sywnych kolegów. Izolowane jest od ha³asu, odreagowuje emocje. Poddawane jest zatem

terapeutycznemu oddzia³ywaniu samym klimatem biblioteki. Nawet lekcje biblioteczne i kon-

kursy czytelnicze mog¹ stanowiæ wstêp do biblioterapii.

Do sierpnia 2008 roku przeprowadzono we wszystkich placówkach MBP 80 imprez

z elementami biblioterapii, w których wziê³o udzia³ ponad 1700 uczestników. By³y to m.in.:

akcje „Ca³a Polska czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, konkursy

plastyczne i literackie czy program profilaktyczny pt. „Cukierki”.

Od roku 2003 MBP organizuje dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat konkursy plastyczne

promuj¹ce literaturê dzieciêc¹. Konkursy obejmuj¹ swoim zasiêgiem wszystkie filie i wiêk-

szoœæ szkó³ podstawowych na terenie miasta. Na konkursy wp³ywaj¹ tak¿e prace z oœrodków

specjalnych pracuj¹cych z dzieæmi z przedszkoli, œwietlic „PLUS”, klubów, Wojewódzkiego

Specjalistycznego Szpitala Dzieciêcego, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Specjalnych nr 18,

Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 4. Podsumowaniem konkursów jest
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uroczysty wernisa¿ prac (organizowany w filii nr 11), wrêczenie nagród osobom nagrodzo-

nym i wyró¿nionym. S¹ to imprezy integracyjne, w których uczestnicz¹ równie¿ dzieci nie-

pe³nosprawne oraz chore przebywaj¹ce w szpitalu.

Du¿¹ grupê czytelników stanowi¹ ludzie starsi. Biblioteki anga¿uj¹ siê w pracê

z seniorami poprzez:

– dostarczanie ksi¹¿ek do domu czytelnikom chorym i niepe³nosprawnym. Odwiedzaj¹cy

takie osoby witani s¹ jak ktoœ bliski, czêsto czytelnicy traktuj¹ ich jak cz³onków rodziny,

zwierzaj¹c siê ze swoich problemów. Bibliotekarze staraj¹ siê sprostaæ gustom czytelni-

czym osób, które odwiedzaj¹, dodatkowo oprócz ksi¹¿ek donoszone s¹ czasopisma. Obecnie

tê formê stosuj¹ filie nr 4, 10 i 12. Akcja ta rozwijana jest pod has³em „Ksi¹¿ka do domu –

ksi¹¿ka na telefon”;

– Internet dla ka¿dego. W okreœlone dni i godziny filie biblioteczne oferuj¹ wszystkim chêt-

nym seniorom naukê obs³ugi komputera i korzystania z Internetu.

W filii nr 9 dzia³a wypo¿yczalnia „ksi¹¿ki mówionej” przeznaczona g³ównie dla osób

niewidomych, niedowidz¹cych i dyslektycznych. Biblioteka oferuje ksi¹¿ki dla doros³ych

i dzieci, w tym lektury nagrane na kasetach magnetofonowych i CD.

Na podstawie zbiorów naszych placówek opracowano dwa zestawienia bibliograficzne

dotycz¹ce uzale¿nieñ, przemocy, agresji i patologii: „Rodzina i szko³a wobec przemocy”

oraz „Zagro¿enia, przemoc, uzale¿nienia, biblioterapia i profilaktyka”.

Zorganizowano wystawê ksi¹¿ek ze zbiorów MBP, która towarzyszy³a miêdzynaro-

dowej konferencji „Rodzina i szko³a wobec przemocy” odbywaj¹cej siê 14 maja 2004 r.

w Kielcach w ramach Œwiêtokrzyskich Dni Profilaktyki.

Mamy œwiadomoœæ, ¿e potrzeby w zakresie biblioterapii s¹ du¿o wiêksze. Jest to

ogromne wyzwanie, któremu bêdziemy starali siê sprostaæ, korzystaj¹c z literatury fachowej

i warsztatów z zakresu biblioterapii.

Wa¿ny jest te¿ odpowiednio przygotowywany warsztat terapeutyczny, w którym po-

winny znaleŸæ siê ksi¹¿ki i tzw. materia³y alternatywne (np. „ksi¹¿ki mówione”, p³yty z mu-

zyk¹, filmy, zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne itp.). W zwi¹zku z tym planujemy sta³e

uzupe³nianie literatury z zakresu biblioterapii, zarówno fachowej jak i popularnej, oraz ksi¹-

¿ek z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii, literatury piêknej, mog¹cej s³u¿yæ biblio-

terapii, a tak¿e zakup niezbêdnych materia³ów do prowadzenia zajêæ biblioterapeutycznych.

Liczymy na to, i¿ wprowadzanie nowych form pracy oraz zgromadzona literatura przyci¹gnie

do naszych placówek czytelników, którzy doceni¹ terapeutyczne oddzia³ywanie ksi¹¿ek.
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Mira Sabat

Miejskie konkursy plastyczne
na ilustracjê do ksi¹¿ek

Ksi¹¿ka dostarcza dzieciom bogatych prze¿yæ, rozwija wra¿liwoœæ, wyobraŸniê,

wzbogaca wiedzê o sobie i otaczaj¹cym œwiecie. Przekazywanie za poœrednictwem obrazu

w³asnej wizji rzeczywistego czy nierzeczywistego œwiata wynika z g³êbokiej, wewnêtrznej

potrzeby dziecka.

Pomys³ po³¹czenia lektury i dzia³añ plastycznych w formie konkursu plastycznego dla

dzieci powsta³ ju¿ na pierwszym spotkaniu kierowników filii, tu¿ po utworzeniu Miejskiej

Biblioteki Publicznej. Chcieliœmy zaakcentowaæ w œrodowisku miasta nasz¹ obecnoœæ

i odrêbnoœæ, zaktywizowaæ œrodowisko m³odych czytelników i instytucji wspó³pracuj¹cych

z bibliotekami na co dzieñ i skupiæ wokó³ wspólnego celu.

Konkurs rozwija³ siê i ewoluowa³ wraz z tym, jak zmienia³a siê i rozwija³a MBP.

Mamy za sob¹ ju¿ 7 jego edycji:

I konkurs (2003 r.) pt. „Ilustracja do mojej ulubionej ksi¹¿ki” dla dzieci od 10 do 12 lat;

wp³ynê³o 450 prac, nagrodzono 82 prace,

II konkurs (2004 r.) pt. „Baœnie Europy” dla dzieci od 7 do 10 lat; wp³ynê³o 490 prac,

nagrodzono 91 prac,

III konkurs (2005 r.) pt. „Moje lektury” dla dzieci od 7 do 10 lat; wp³ynê³o 612 prac,

nagrodzono 87 prac,

IV konkurs (2006 r.) pt. „Legendy Œwiêtokrzyskie” dla dzieci od 6 do 10 lat; wp³ynê³o 554

prace, nagrodzono 62 prace,

V konkurs (2007 r.) pt. „Polscy autorzy dzieciom” dla dzieci od 6 do 10 lat; wp³ynê³o 514

prac, nagrodzono 63 prace,

VI konkurs (2008 r.) pt. ,,O¿ywione zabawki” dla dzieci od 6 do 10 lat; wp³ynê³o 571 prac,

nagrodzono 49 prac,

VII konkurs (2009 r.) pt. ,,Kochany zwierzyniec” dla dzieci od 6 do 10 lat; wp³ynê³o 714

prac, nagrodzono 81 prac.

Organizatorami konkursów i g³ównymi fundatorami nagród, poza Miejsk¹ Bibliotek¹

Publiczn¹ w Kielcach, byli: Urz¹d Miasta – Wydzia³ Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Ko³o Miejskie w Kielcach, Klub Œwiêtokrzyskiej

Spó³dzielni Mieszkaniowej „Uroczysko-Wrzos”, Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, Dom
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Œrodowisk Twórczych – Pa³acyk Tomasza Zieliñskiego, Œwiêtokrzyskie Centrum Profilakty-

ki i Edukacji.

Konkurs obejmowa³ swoim zasiêgiem wszystkie filie MBP i wiêkszoœæ szkó³ podsta-

wowych na terenie miasta, w tym równie¿ dzieci ze szko³y przy Szpitalu Dzieciêcym, przed-

szkola, kluby osiedlowe, œwietlice „Plus” i inne oœrodki pracuj¹ce z dzieæmi.

Jury konkursu obradowa³o w sk³adzie: Zbigniew Kurkowski, Miros³aw Benedyktowicz,

Marek Sabat, Iwona Stachura – artyœci plastycy; Antoni Myœliwiec – artysta fotografik; Barbara

Wa³ek – Wojewódzki Koordynator Konkursów Plastycznych; Katarzyna Zarêba-Kowalczyk

– zastêpca dyrektora MBP, przewodnicz¹ca Ko³a Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich; Bo¿ena Iwan – instruktor MBP; Mira Sabat – kierownik filii nr 4.

Regulaminowi konkursu zawsze towarzyszy³ zestaw lektur, zgodnych z jego tematem.

Zmieniali siê wspó³organizatorzy, sk³ad jury, miejsca wernisa¿y wystaw, ale nie zmienione

pozosta³y emocje, jakie towarzysz¹ nam jurorom, kiedy przychodzi dzieñ obrad.

Pamiêtam, kiedy pierwszy raz zobaczyliœmy prawie 500 prac nades³anych na konkurs.

Zachwyceni patrzyliœmy na ten rozwijaj¹cy siê przed nami kolorowy korowód obrazów.

Akwarele, rysunki, wyklejanki o nieprawdopodobnej ekspresji plastycznej z ca³ym bogactwem

barw, linii, kszta³tów. Czasem spogl¹da³y na nas twory ¿ywcem wyjête z przestrzeni tej sfery

niewidzialnej – wyobraŸni. Za ka¿dym razem, po burzliwych obradach, jury wybiera³o prace

nagrodzone. Za ka¿dym razem w protoko³ach z obrad jury znajdowa³a siê formu³a: „ze wzglêdu

na bardzo wysoki i wyrównany poziom prac, postanawiamy nie stopniowaæ nagród”. Potem

ju¿ by³o kupowanie nagród, wypisywanie dyplomów dla laureatów i podziêkowañ dla

wszystkich doros³ych, którzy pomogli przygotowaæ uczestników konkursu, a na koniec czas

montowania wystawy pokonkursowej.

I wreszcie przychodzi³ ten najbardziej oczekiwany przez nas – organizatorów i dzieci

dzieñ . Wci¹¿ jest to jeden z najpiêkniejszych dni w ¿yciu naszej biblioteki. Od dwóch lat

wernisa¿ nagrodzonych prac odbywa siê w galerii przy filii nr 11. Po oko³o miesiêcznej eks-

pozycji wystawa jest udostêpniana innym galeriom w filiach MBP, a tak¿e ró¿nym instytu-

cjom kultury. Wernisa¿om zawsze towarzysz¹ wystêpy grup teatralnych z zaprzyjaŸnionych

z MBP szkó³ podstawowych (nry 1, 15, 24 i 33). Po uroczystym wrêczeniu nagród dzieci

otrzymuj¹ poczêstunek.

Kiedy opuszcz¹ nas ju¿ ostatni zadowoleni, radoœni goœcie, mo¿emy sobie usi¹œæ i…

zacz¹æ planowaæ nastêpny konkurs. Warto!
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Agata Zaj¹c

Œwiêty Krzy¿ w literaturze
Refleksja na temat wystawy

Klasztor na Œwiêtym Krzy¿u, zgodnie z ¿yczeniem zwartym w wierszu ksiêdza Jana

Bieli, doczeka³ siê wreszcie „na tysiêczn¹ rocznicê urodzin”1 . Ten szczególny dla Ziemi

Œwiêtokrzyskiej jubileusz sta³ siê inspiracj¹ do przygotowania wystawy oraz zestawienia

bibliograficznego, na które z³o¿y³y siê wybrane dokumenty ze zbiorów Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Kielcach.

Mówi¹c o Œwiêtym Krzy¿u, mamy na myœli zarówno miejsce topograficzne, jak i te-

ren wa¿nych wydarzeñ historycznych, miejsce kultu religijnego, zabytków kultury, ale tak¿e

rezerwat i oœrodek naukowo-badawczy. Wiêkszoœæ tych zagadnieñ starano siê uj¹æ w zesta-

wieniu zawieraj¹cym 265 ponumerowanych pozycji, obejmuj¹cym materia³y gromadzone

przez MBP do 2006 roku. Znalaz³y siê w nim druki zwarte i ich fragmenty (z literatury popu-

larnonaukowej i piêknej) oraz wybrane artyku³y z czasopism regionalnych, takich jak: „Rocznik

Muzeum Narodowego w Kielcach”, „Rocznik Muzeum Œwiêtokrzyskiego”, „Rocznik Œwiê-

tokrzyski”, „Ikar”, „Teraz”, „Nasza Baba Jaga”. Znaczn¹ czêœæ wymienionych zbiorów za-

prezentowano w filii nr 5 MBP.

Uroczyste otwarcie wystawy odby³o siê dnia 6 czerwca 2006 roku. Wœród zaproszonych

goœci znaleŸli siê: ojcowie Oblaci z klasztoru na Œwiêtym Krzy¿u – Roman Kempka i Robert

¯ukowski (niezwykle otwarci i uœmiechniêci), przedstawiciele Urzêdu Miasta, Œwiêtokrzyskiej

Spó³dzielni Mieszkaniowej, kieleckich bibliotek zaprzyjaŸnionych z MBP, regionalnych

mediów oraz czytelnicy i pracownicy MBP.

Wystawa eksponowa³a ksi¹¿ki, czasopisma, fragmenty tekstów pochodz¹cych ze

zbiorów MBP, widokówki, kopie rycin oraz fotografie i unikatowe pocztówki z kolekcji

Tomasza Krzysztofika. Znalaz³y siê na niej równie¿ ilustracje do legend œwiêtokrzyskich

wykonane przez dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 27 i Klubu „Uroczysko-Wrzos”. Scenografiê

uzupe³nia³y elementy zaczerpniête z regionalnego folkloru: œwiêtokrzyskie pasiaki, œwi¹tki

i czarownice. Nie zabrak³o te¿ jarmarku u stóp £ysej Góry.

Na wystawie pokazano materia³y dotycz¹ce ró¿nych aspektów zwi¹zanych z dziejami

Œwiêtego Krzy¿a od czasów prehistorycznych po wspó³czesnoœæ. Przypomniano nie tylko

œwietlane okresy w historii klasztoru, ale tak¿e czas funkcjonowania w nim wiêzienia

politycznego, obozu jeñców radzieckich itp. Oprócz tekstów najdawniejszych zabytków



– 48 –

piœmiennictwa polskiego zwi¹zanych z histori¹ ³ysogórskiej œwi¹tyni (Kazania Œwiêtokrzyskie,

Roczniki Jana D³ugosza), zaprezentowano utwory literackie pisarzy zwi¹zanych z naszym

regionem, m.in.: Wespazjana Kochowskiego, Stefana ¯eromskiego, Jana Gajzlera, Józefa

Ozgi-Michalskiego. Zwrócono tak¿e uwagê widzów na cenne eksponaty znajduj¹ce siê na

terenie koœcio³a, klasztoru i Muzeum Przyrodniczo-Leœnego oraz na piêkno flory i fauny

Œwiêtokrzyskiego Parku Narodowego.

Mi³¹ atmosferê dope³ni³a druga, nieoficjalna czêœæ spotkania, podczas której zaproszeni

goœcie mieli okazjê spróbowaæ domowych wypieków bibliotekarek z filii nr 5.

Do koñca wrzeœnia 2006 roku ekspozycjê obejrza³o oko³o 600 osób.

„Co ma przemin¹æ to przeminie”2  – rozbrzmiewa³y na korytarzu biblioteki s³owa

Œwiêtokrzyskiej Golgoty. Od tego czasu minê³y ponad dwa lata, minê³y te¿ jubileuszowe

obchody. Mamy jednak nadziejê, ¿e wra¿enia po wystawie (nie tylko smakowe) pozostan¹ na

d³ugo w pamiêci widzów, a przygotowane przez nas zestawienie u³atwi dobór lektury wszystkim

osobom pragn¹cym pog³êbiaæ wiedzê o regionie œwiêtokrzyskim.

1 J. Biela, Klasztor Œw. Krzy¿a na £ysej Górze, w: ten¿e, Sonety Œwiêtokrzyskie. W 25-t¹ rocznicê rz¹dów
Prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego, Rzym 1973, s. 10.
2 Z. Ksi¹¿ek, Œwiêtokrzyska Golgota [fragmenty], w: Kalendarz œwiêtokrzyski 2005, wspó³. red. L. Zawistowska
i P. Chmielewski, Œwiêtokrzyski Miesiêcznik Kulturalny „Teraz”, Kielce 2004, s. 6.
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Edyta Bafia

„Galeria na deptaku”

Filia nr 12 Wojewódzkiej (póŸniej Miejskiej) Biblioteki Publicznej w Kielcach, miesz-

cz¹ca siê przy ulicy Zagórskiej 60, wystawiennictwem zajmuje siê od 1980 roku. Pomys³o-

dawc¹ nazwy „Galeria na deptaku”, jak i inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia, by³ prof. dr

hab. Czes³aw Erber. Ten znany w kieleckim œrodowisku bibliolog i kolekcjoner, notabene

opiekun Ko³a Bibliologów dawnej WSP, dostrzeg³ znakomity walor, jakim dysponowa³a na-

sza placówka, a mianowicie: samo serce du¿ego osiedla mieszkaniowego KSM, do tego par-

ter i 6 du¿ych okien wychodz¹cych wprost na chodnik przemierzany codziennie przez setki

osób. Wymarzone miejsce na galeriê! Jaka¿ ogromna potencjalna widownia!

Na inauguracjê „Galerii na deptaku” przygotowano ekspozycjê historyczn¹ pt.

Fotografia w Kielcach w XIX wieku. Prezentacji serii dawnych zdjêæ towarzyszy³o, wydane

specjalnie z tej okazji, studium Czes³awa Erbera z dziejów sztuki fotograficznej w XIX-

wiecznych Kielcach. Studium tym bardziej cenne, ¿e jak podaje jego autor we wstêpie: „Do

tej pory (…) nie interesowano siê star¹ fotografi¹ na terenie Kielc w sposób dostateczny.

Istniej¹ce kolekcje starej fotografii pozbawione s¹ najczêœciej aparatu informacyjnego”.

O istnieniu „Galerii na deptaku” kielczanie mogli dowiedzieæ siê z lokalnej prasy.

W „Przemianach” (nr 2 z 1980 r.) anonsowano bowiem tê – przewidzian¹ na luty i marzec –

ekspozycjê (w przysz³oœci lokalne gazety zapowiada³y wiele innych tworzonych tu wystaw).

W pierwszym roku funkcjonowania galerii urz¹dzono 5 prezentacji. Poza ju¿

wspomnian¹, by³y to kolejno: Ekslibrisy Jerzego Dru¿yckiego, Ekslibrisy Kielecczyzny, Motywy

wojskowe w ekslibrisie polskim i Ekslibrisy Tyrsusa Wenhrynowicza. Ekslibrisy stanowi³y

zreszt¹ przewa¿aj¹cy materia³ wystawienniczy w tym pierwszym etapie funkcjonowania galerii.

W kolejnych latach by³y pokazywane wielokrotnie w zestawieniach zarówno tematycznych,

jak te¿ pod k¹tem ich twórcy. Do koñca 1988 roku zorganizowano 19 takich ekspozycji.

Wiêkszoœæ prezentowanych znaków ksi¹¿kowych pochodzi³a z prywatnej kolekcji

Barbary i Czes³awa Erberów. Tylko dwukrotnie przedstawiano ekslibrisy bêd¹ce w³asnoœci¹

WBP. By³y to nastêpuj¹ce prezentacje: Motywy ksi¹¿kowe w ekslibrisie polskim (maj ’83)

oraz Tradycje orê¿a polskiego w ekslibrisie (wrzesieñ-paŸdziernik ’83). Wczeœniej

przygotowano te¿ wystawê w³asnoœciowych znaków ksi¹¿kowych bêd¹cych na co dzieñ

w posiadaniu ró¿nych mieszkañców Kielc. Ekslibrisy z kolekcji kielczan wystawiono z okazji

Œwiêtokrzyskich Dni Kultury i mo¿na je by³o podziwiaæ przez wrzesieñ i paŸdziernik 1981 r.
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Pomimo ¿e w tym okresie ekslibris zdecydowanie królowa³ w witrynach bibliotecznych,

to jednak nie wypar³ z nich zupe³nie innych form sztuki. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ równie¿

grafikê i malarstwo. Wœród artystów, których dorobek prezentowano, znaleŸli siê m.in. Witold

Comber (wrzesieñ ’81) czy Krzysztof Jackowski (luty-marzec ’81).

Kilkakrotnie w „Galerii na deptaku” pokazywano tak¿e regionaln¹ rzeŸbê ludow¹

Henryka Cichockiego (wrzesieñ-paŸdziernik ’82), Ryszarda Lipca (grudzieñ ’83/styczeñ ’84)

czy Jana Bernasiewicza (listopad-grudzieñ ’85). W tych przypadkach wszystkie rzeŸby

pochodzi³y z prywatnych zbiorów pañstwa Erberów, które gromadz¹ od 1962 roku.

Niekiedy do sta³ego grona wspó³pracowników wystaw do³¹czali inni. Tak by³o choæby

w przypadku ekspozycji Czar starej fotografii (maj ’86). Wówczas do prezentacji zdjêæ z atelier

radomskiego fotografa z prze³omu XIX/XX w. – Józefa Grodzickiego, obok Ko³a Naukowego

Bibliologów, WBP i Ko³a Przyjació³ Biblioteki, przyczyni³ siê równie¿ Okrêg Œwiêtokrzyski

Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików. Wspó³organizatorem innej atrakcyjnej wystawy

przedstawiaj¹cej Artystyczne druki akcydensowe Oficyny Wydawniczej Pañstwowego Muzeum

im. Przypkowskich (grudzieñ ’86/styczeñ ’87) by³o zaœ owo jêdrzejowskie muzeum.

W historii „Galerii na deptaku” interesuj¹co zapisa³ siê Rok ¯eromskiego, zainauguro-

wany 14 paŸdziernika 1984 roku (120. rocznica urodzin pisarza). Przygotowano wtedy cykl

wystaw jemu poœwiêconych. Za swego rodzaju preludium mo¿na potraktowaæ ekspozycjê Œla-

dami Stefana ¯eromskiego w maju 1984 roku. Ukazywa³a ona Na³êczów w grafice artystów

polskich. Zapewne du¿o bli¿sza dla lokalnej widowni by³a tematyka otwartej dok³adnie rok

póŸniej prezentacji Kielce Stefana ¯eromskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê

pokazywane wówczas zabytkowe pocztówki Kielc zaopatrzone, wybranymi z ró¿nych dzie³,

wypowiedziami pisarza o mieœcie swojej m³odoœci. Podczas kolejnej wystawy ogl¹dano Stefa-

na ̄ eromskiego w filatelistyce (lipiec-sierpieñ ’85). Osobliwoœci¹ obchodów Roku ̄ eromskie-

go by³ ogólnopolski konkurs artystyczny na ekslibris poœwiêcony pisarzowi, jaki kieleccy bi-

bliolodzy, WBP i przyjaciele biblioteki og³osili wspólnie z Wydzia³em Kultury i Sztuki Urzêdu

Wojewódzkiego. Nades³ano nañ 23 wykonane ró¿n¹ technik¹ prace, spoœród których jury wy-

³oni³o zwyciêskie ekslibrisy. O wysokim poziomie konkursu mog³a przekonaæ siê publicznoœæ

deptakowej galerii, gdy¿ z ca³ym jego plonem zostali niezw³ocznie zaznajomieni.

Wystawy „Galerii na deptaku” z lat 1980-1988 organizowane by³y z doœæ du¿ym roz-

machem. Niemal do ka¿dej z nich opracowywano przykuwaj¹ce uwagê plakaty informacyj-

ne. Do wielu wydawano te¿ ciekawe katalogi, bêd¹ce nie lada rarytasem bibliofilskim.

Ogó³em w charakteryzowanym okresie przygotowano 33 ekspozycje bêd¹ce owocem

uzupe³niaj¹cej siê wspó³pracy wymienianego ju¿ wy¿ej grona. A jak wygl¹da³a ta wieloletnia

wspó³praca? Przygotowaniem eksponatów do wystawy zajmowa³o siê Ko³o Naukowe

Bibliologów, w jego gestii le¿a³o te¿ opracowywanie plakatów i katalogów. Rzecz finansowa³a

WBP wspierana w tym dziele sk³adkami Ko³a Przyjació³ Biblioteki.
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Rok 1990 otworzy³ now¹ erê w historii „Galerii na deptaku”. „Dwunastka” zaczê³a

wówczas wykazywaæ coraz wiêcej samodzielnej inicjatywy wystawienniczej. W pewnym

stopniu przyczyni³ siê do tego brak pieniêdzy na dalsze sponsorowanie plakatów i katalogów,

które z kolei mia³y ogromne znaczenie dla Ko³a Bibliologów. Co prawda jeszcze trzykrotnie

w witrynach pojawi³y siê prezentacje przygotowane w oparciu o wczeœniejsze zasady. By³y

to: Epitafium Prezydenta Artwiñskiego – wystawa fotografii (listopad ’90), Ekslibrisy

Kielecczyzny – bêd¹ce powtórk¹ ekspozycji sprzed 12 lat (grudzieñ ’92) oraz Ekslibrisy

Zdzis³awa Maja (wrzesieñ-paŸdziernik ’93). Jak widaæ, organizowano je jednak w du¿ych

odstêpach czasowych, a po roku 1993 zaniechano ca³kowicie.

Nie dziwi zatem fakt (zw³aszcza po bezwystawowym roku 1989), i¿ chc¹c „utrzymaæ

przy ¿yciu” galeriê, która przecie¿ zd¹¿y³a ju¿ wrosn¹æ w koloryt osiedla, filia sama zaczê³a

troszczyæ siê o to, co zaproponuje publicznoœci. Na efekt nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W prze-

³omowym roku 1990 pokaza³a RzeŸbê w drewnie Mariana Bernatka (kwiecieñ), a tak¿e dwie

ekspozycje malarskie: Pejza¿e Stefana Chmielewskiego (wrzesieñ) i Kwiaty Marii Œmigiel-

skiej (grudzieñ). Wkrótce obok dzie³ artystów-amatorów w oknach biblioteki zaczê³y poja-

wiaæ siê te¿ wystawy o tematyce podyktowanej obchodami rocznicowymi, np. 200-lecie Kon-

stytucji 3 Maja (maj ’91), Dwusetna rocznica Insurekcji Koœciuszkowskiej (kwiecieñ ’94),

czy 50. rocznica bitwy o Monte Cassino (maj ’94). Niekiedy opracowywano równie¿ prezen-

tacje okolicznoœciowe, jak choæby z okazji Dnia Kobiet – Kobieta w literaturze (marzec ’94),

z okazji zimowych œwi¹t – Tradycje Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia na œwiecie (grudzieñ ’94), czy

z okazji Dnia Dziecka – Dziecko w malarstwie (czerwiec ’95).

Z czasem o wspó³pracê z fili¹ zaczê³y zabiegaæ te¿ szko³y. Ju¿ w 1993 roku wystawiono

prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych i II LO im. J. Œniadeckiego, przygotowane na

konkurs „Dni Ziemi” (kwiecieñ ’93), zaœ od 1998 roku, kiedy to pokazano dzieciêce ilustracje

do twórczoœci Mickiewicza (wrzesieñ ’98), uczniowskie prezentacje mia³y miejsce

przynajmniej raz w roku. Najwierniejszym w tym zakresie wspó³pracownikiem okaza³a siê

s¹siaduj¹ca z bibliotek¹ Szko³a Podstawowa nr 28 (17 wystaw w latach 1998-2007), ale

prezentowano te¿ ekspozycje przygotowane wspólnie z IV LO im. H. Sawickiej (marzec ’99;

listopad ’99; styczeñ ’01), oraz dzie³a m³odych talentów ze Szko³y Podstawowej nr 24

i Gimnazjum nr 12 (maj ’01; czerwiec’06).

Co rusz galeria proponowa³a przechodniom nowe, przykuwaj¹ce uwagê ekspozycje.

Zaznajamiano ich np. z kultur¹ Japonii (marzec-kwiecieñ ’91), pokazywano kserokopie XIX-

wiecznych kalendarzy (maj-sierpieñ ’92), zaciekawiano materia³ami dokumentuj¹cymi:

dzia³alnoœæ kieleckiego harcerstwa w czasie wojny (wrzesieñ-listopad ’92) oraz wydarzenia

katyñskie (kwiecieñ ’05), wprawiano w zachwyt kolekcjami sztuki amatorskiej. Wszystko to

przydawa³o jej popularnoœci. Techniczne przygotowanie ekspozycji, poza nielicznymi

przypadkami, spoczywa³o teraz w rêkach pracowników filii.
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Od roku 1990 do koñca 2007 urz¹dzono w „Galerii na deptaku” 164 bardzo ró¿norodne

wystawy. Ogromna popularnoœæ, jak¹ zdoby³a sobie galeria zaowocowa³a wzrostem chêtnych

do pokazania w niej swych prac, co w konsekwencji sprawi³o, ¿e z biegiem lat terminarz

wystaw zape³nia³ siê z wielomiesiêcznym wyprzedzeniem. Wydawa³o siê, ¿e kulminacja

nast¹pi³a w 2003 roku, kiedy to pokazano a¿ 17 ekspozycji. Dwa lata póŸniej okaza³o siê, ¿e

czas trwania poszczególnych prezentacji nale¿y jeszcze bardziej ograniczyæ. 24 wystawy,

jakie przygotowywano wówczas w dwutygodniowych odstêpach, i tak nie zdo³a³y zapobiec

sytuacjom, w których osoby zg³aszaj¹ce chêæ pokazania swych prac, by³y zmuszone czekaæ

na tak¹ mo¿liwoœæ wiele miesiêcy. Od 2006 roku jednak za œredni czas trwania poszczególnych

ekspozycji przyjêto owe 2 tygodnie. Zainteresowanych pokazaniem swego artystycznego

dorobku wci¹¿ nie brakuje.

Zaletê wystawiania swych dzie³ w „Galerii na deptaku” docenili amatorzy z mniejszym

lub wiêkszym doœwiadczeniem twórczym, ale nie wzgardzili ni¹ te¿ artyœci mog¹cy poszczyciæ

siê dyplomem profesjonalisty, jak choæby Krystyna Bondziñska (czerwiec ’01) lub El¿bieta

Nowak-Pardyka (lipiec ’02).

Wœród kolekcji – nazwijmy to – autorskich zauwa¿alna jest zdecydowana dominacja

wystaw malarskich. W galerii pokazywano zarówno obrazy olejne, pastele, akwarele, jak te¿

mniej popularne linoryty, prace w tuszu, wêglu czy o³ówku. Obok tego by³o równie¿ kilka

budz¹cych zaciekawienie widzów prezentacji rzeŸbiarskich i fotograficznych, ale zdarza³y

siê tak¿e bardziej niecodzienne ekspozycje. W witrynach bibliotecznych podziwiano

mianowicie wycinankê ludow¹ (luty-marzec ’93), du¿e, trójwymiarowe makaty we³niane

(czerwiec 2000), artystyczne zdobnictwo przedmiotów u¿ytkowych (kwiecieñ ’01;

grudzieñ ’07), lustra w ozdobnych ramach (czerwiec ’02), gobeliny (sierpieñ ’02; sierpieñ

’04), prace szyde³kowe (marzec ’04) oraz hafty (luty ’04; czerwiec ’05; kwiecieñ ’06) czy

ogólnie – rêkodzie³o (wrzesieñ’07).

Wiêkszoœæ ze zg³aszaj¹cych chêæ zaprezentowania swych dzie³ artystów to czytelnicy

biblioteki lub mieszkañcy osiedla KSM, niemniej pojawiali siê te¿ twórcy spoza dzielnicy.

Czy¿by œwiadczy³o to o wykraczaj¹cej poza macierzysty rejon „Dwunastki” jej wystawienni-

czej s³awie?

Drugi etap dzia³alnoœci galerii wprawdzie nie mo¿e poszczyciæ siê tak znakomit¹ opraw¹

jak poprzedni – nie ma ju¿ uroczystych spotkañ otwieraj¹cych wystawy, bibliofilskich

katalogów, plakatów, to jednak jest okres od wczeœniejszego du¿o barwniejszy. Zarówno ten

pierwszy, pe³en profesjonalizmu i w przygotowaniu, i w materii wystawienniczej, jak te¿ ten

drugi, bardziej amatorski w praktyce, sk³adaj¹ siê na historiê jednej „Galerii na deptaku”.

Galerii bêd¹cej nieukrywan¹ chlub¹ „Dwunastki”, od maja 2002 roku ju¿ filii Miejskiej

Biblioteki Publicznej.
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El¿bieta Szczygie³

Scenariusz  imprezy
pt. „Akademia Pana Brzechwy”

Jest to bogata w treœæ i ró¿ne formy zabawa biblioteczna, przeznaczona dla dzieci

w wieku 8-11 lat. Dobrze jest j¹ przeprowadziæ podczas wakacji czy ferii zimowych, kiedy

ma siê mo¿liwoœæ zgromadzenia dzieci w ró¿nym wieku i poœwiêcenia im wiêcej czasu.

W du¿ym stopniu nawi¹zuje ona do lektury pt. Akademia pana Kleksa, wiêc dobrze, jeœli

w grupie jest kilkoro dzieci, które ksi¹¿kê znaj¹. Na ogó³ jednak zajêcia przebiegaj¹ g³adko,

gdy¿ nawet 8-letnie dzieci dobrze znaj¹ film o panu Kleksie i œwietnie kojarz¹ ró¿ne fakty

zwi¹zane z t¹ postaci¹.

Zajêcia mo¿na te¿ przeprowadziæ z klas¹ IV, która ju¿ omówi³a lub jest w trakcie

omawiania ksi¹¿ki  Akademia pana Kleksa. W takiej sytuacji trzeba po³o¿yæ nacisk na

powtórzenie wiadomoœci z lektury i zrezygnowaæ z niektórych elementów zawartych

w konspekcie, aby zajêcia nie trwa³y d³u¿ej ni¿ pó³torej godziny.

Cele zajêæ: przypomnienie dzieciom utworów Jana Brzechwy, uœwiadomienie walorów

twórczoœci pisarza, rozwijanie aktywnej postawy w czasie imprezy bibliotecznej, zachê-

canie do inwencji twórczej.

Czas trwania zajêæ: 3 godziny; zajêcia mo¿na skróciæ, wybieraj¹c tylko niektóre elementy

zabawy.

Pomoce:

– p³yta z muzyk¹ z filmu Akademia pana Kleksa,

– kolorowe wizytówki w 5 ró¿nych kszta³tach z wypisanymi imionami rozpoczynaj¹cymi

siê na literê A,

– spinacze do bielizny lub szpilki (do przypiêcia wizytówek do ubrañ),

– rozpisane na role teksty wierszy Brzechwy: Hipopotam, Jajko, Sum, Chrz¹szcz, Grzebieñ

i szczotka (kilka egzemplarzy ka¿dego tekstu),

– rekwizyty do wymienionych wierszy: plastikowe lub pluszowe ¿aba i kura, tabliczka mno-

¿enia, kawa³ek trzciny, szczotka do w³osów,

– poprzyklejane do rega³ów, wykonane z kolorowego kartonu, drzwi do tych wierszy – na

wizytówce wypisany jest tytu³ wiersza, po otwarciu widaæ tekst wiersza,

– kolorowa folia klej¹ca,

– no¿yczki,

– karton,
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– farby plakatowe,

– patyczki higieniczne,

– du¿a butelka zielonego napoju,

– plastikowe przezroczyste kubki,

– s³omki do picia.

Przebieg zajêæ:

– Kiedy dzieci schodz¹ siê do biblioteki, w³¹czamy p³ytê z piosenkami Witajcie w naszej

bajce, Kaczka dziwaczka, Na wyspach Bergamutach. Nastêpnie witamy dzieci i pytamy

je, z czym kojarz¹ siê im wys³uchane piosenki. Dzieci opowiadaj¹ o filmie, dlatego pyta-

my, czy znaj¹ te¿ ksi¹¿kê Akademia pana Kleksa. Jeœli tak, wówczas rozmawiamy na

temat tego, kim by³ g³ówny bohater, jakie mia³ dziwne zwyczaje, przypominamy, jak wy-

gl¹da³a i funkcjonowa³a jego akademia. Jeœli dzieci nie znaj¹ ksi¹¿ki, wtedy nawi¹zujemy

do filmu i jednoczeœnie czytamy z ksi¹¿ki kilka fragmentów (z rozdzia³u pierwszego Ta

oraz inne bajki i rozdzia³u trzeciego Osobliwoœci pana Kleksa). Nastêpnie mówimy, ¿e

zabawimy siê w akademiê podobn¹ do akademii prowadzonej przez pana Kleksa, ale na-

sza szko³a bêdzie siê nazywa³a „Akademi¹ Pana Brzechwy”, gdy¿ w  zabawie nawi¹¿emy

do ró¿norakiej twórczoœci tego pisarza;

– Wspólnie z dzieæmi przypominamy, kim by³ Jan Brzechwa, co napisa³. Dzieci wspominaj¹,

jakie wiersze Brzechwy pozna³y w dzieciñstwie, które nale¿a³y do ich ulubionych utworów;

– Mówimy, ¿e teraz wszystkie dzieci stan¹ siê uczniami „Akademii Pana Brzechwy”, która jest

podobna do akademii prowadzonej przez pana Kleksa. Podobnie jak u pana Kleksa, tak i

w naszej akademii imiona wszystkich uczniów musz¹ siê zaczynaæ na literê A. Ró¿nica po-

lega na tym, ¿e do „Akademii Pana Brzechwy” mog¹ chodziæ nie tylko ch³opcy, ale i dziew-

czynki, o ile maj¹ odpowiednie imiê. W zwi¹zku z tym ka¿de dziecko musi sobie wybraæ

imiê na literê A. Rozk³adamy przygotowane wczeœniej kolorowe wizytówki w ró¿nych kszta³-

tach z imionami dzieci zaczynaj¹cymi siê na literê A. Ka¿de dziecko wybiera sobie imiê,

które mu siê podoba i przypina wizytówkê do bluzki. Nastêpnie dzielimy dzieci na 5 grup

wed³ug kszta³tów wizytówek, które sobie wybra³y (np. kwiatki, gwiazdki, ksiê¿yce, chmurki,

choinki). W tych grupkach (po 5-6 dzieci) bêd¹ one wykonywaæ kolejne zadania.

Zadanie 1

Piegi

Przypominamy historiê piegów – pan Kleks uwa¿a³, ¿e nie mo¿e byæ nic piêkniejszego

ni¿ czerwone i ¿ó³te piegi i przykleja³ je w nagrodê ch³opcom, którzy wyró¿nili siê podczas

lekcji. Uczniowie byli wiêc bardzo dumni, jeœli zas³u¿yli sobie na to odznaczenie (mo¿na

przeczytaæ odpowiedni fragment z rozdzia³u pierwszego). Proponujemy dzieciom, aby zrobi³y

sobie piegi. Nasze bêd¹ kolorowe. Rozdajemy dzieciom foliê klej¹c¹ oraz no¿yczki. Ka¿de

dziecko ma za zadanie wyci¹æ i przykleiæ sobie na twarzy piegi. Dzieci nie mog¹ u¿ywaæ przy
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tym lusterka. Kiedy wszyscy przystroj¹ sobie twarz piegami, przynosimy du¿e lustro, by dzieci

mog³y zobaczyæ, jak wygl¹daj¹. Nastêpnie wspólnie wybieramy 3 naj³adniejszych piegusów.

Uwaga! Trzeba zwróciæ uwagê, aby dzieci nie przykleja³y sobie folii do powiek, gdy¿

póŸniej trudno jest j¹ odkleiæ.

Zadanie 2

Kropkografia

Przypominamy, jak wygl¹da³ gmach akademii i jakie lekcje siê w niej odbywa³y (mo¿na

przeczytaæ fragmenty z rozdzia³u pierwszego i czwartego). Jedn¹ z nich by³a lekcja kleksografii.

W naszej akademii zamiast niej przeprowadzimy lekcjê kropkografii. Ka¿da grupa otrzymuje

du¿y karton papieru, farby plakatowe i patyczki higieniczne. Zadaniem dzieci jest namalowaæ

budynek akademii technik¹ stawiania kropek. Po wykonaniu zadania wybieramy naj³adniejsz¹

pracê.

Zadanie 3

Wyprawa do wierszy Jana Brzechwy

Przypominamy jak wygl¹da³ park, w którym znajdowa³a siê akademia (opis w rozdziale

pierwszym). W murze by³y furtki do ró¿nych bajek – my te¿ mamy takie furtki, ale prowadz¹

one do wierszy Jana Brzechwy. Na furtkach znajduj¹ siê wizytówki z tytu³ami tych wierszy:

Jajko, Hipopotam, Sum, Grzebieñ i szczotka, Chrz¹szcz. Pan Kleks wysy³a³ czasami uczniów

do ró¿nych bajek po potrzebne mu rzeczy. Ka¿da grupa otrzymuje polecenie, by jedno dziecko

„uda³o siê” do któregoœ z wierszy Brzechwy i przynios³o jakiœ przedmiot, np.: trzcinê

(Chrz¹szcz), szczotkê (Grzebieñ i szczotka), tabliczkê mno¿enia (Sum), kurê (Jajko), ¿abê

(Hipopotam). Ka¿da grupa musi zastanowiæ siê, do którego wiersza wyœle przedstawiciela.

Je¿eli dzieci nie wiedz¹, z którym wierszem nale¿y skojarzyæ dany rekwizyt, wtedy wys³annik

musi podejœæ do ka¿dej furtki, otworzyæ j¹ i przeczytaæ informacjê zapisan¹ z drugiej strony

drzwi, a¿ znajdzie w³aœciwy wiersz. Furtki wykonane s¹ w ten sposób, ¿e po otwarciu

kartonowych drzwi widzi siê wypisany du¿¹ czcionk¹ tekst danego wiersza, natomiast na

odwrocie drzwi znajduje siê informacja, gdzie jest ukryty dany przedmiot. Dzieci z ka¿dej

grupy szukaj¹ swojego rekwizytu wed³ug odczytanych wskazówek (np. „¿aba siedzi za

ksi¹¿kami na jednej z pó³ek  rega³u stoj¹cego ko³o okna”, „trzcina w³o¿ona jest w ksi¹¿kê

Brzechwa dzieciom, która stoi na regale z lekturami” itp.). Nagradzamy brawami grupê, która

jako pierwsza odnajdzie swój rekwizyt.

Zadanie 4

Przedstawienie wierszy z podzia³em na role

Ka¿da grupa dostaje rozpisany na role tekst wiersza, z którego rekwizyt przynios³a.

Teksty przygotowujemy w kilku egzemplarzach, aby ka¿de dziecko mia³o przed sob¹ utwór.

Prosimy dzieci o odczytanie wierszy z podzia³em na role. Zwracamy uwagê, jak nale¿y

recytowaæ wiersze, w jaki sposób odpowiedni¹ intonacj¹ g³osu oraz gestami podkreœlaæ
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przekazywan¹ treœæ. Dajemy im kilkanaœcie minut na przygotowanie siê do przeczytania

utworu. Pomagamy przydzieliæ role. Ról jest mniej ni¿ dzieci w grupach, ale najczêœciej nie

stanowi to problemu, gdy¿ nie wszystkie dzieci chc¹ wzi¹æ udzia³ w czytaniu. Kiedy dzieci s¹

gotowe, ka¿da grupa przedstawia swój utwór. Oceniamy, która grupa naj³adniej przeczyta³a wiersz.

Zadanie 5

Wyœcigi w piciu zielonego p³ynu

Przypominamy dzieciom, do czego panu Kleksowi s³u¿y³ zielony p³yn, kiedy pan Kleks

spa³, wszystko zapomina³, a po wypiciu zielonego p³ynu odzyskiwa³ pamiêæ. Proponujemy wy-

œcigi na najszybsze wypicie s³omk¹ kubka zielonego p³ynu. Z ka¿dej grupy wybieramy jedno

chêtne dziecko, napój wlewamy do plastikowych przezroczystych kubków. Zanim dzieci wypij¹

napój, czytamy z rozdzia³u trzeciego fragment mówi¹cy o tym, jak zachowywa³ siê pan Kleks,

gdy wszystko zapomnia³. Zachêcamy dzieci, aby w podobnie humorystyczny sposób przedsta-

wi³y swoje zaniki pamiêci. Nastêpnie dzieci wypijaj¹ napój, wy³aniamy zwyciêzcê, który zrobi³

to najszybciej. Na koniec dzieci s³owami i gestami maj¹ wyraziæ swoj¹ radoœæ z tego, ¿e dziêki

zielonemu p³ynowi odzyska³y pamiêæ. Najpierw ka¿de po kolei, a nastêpnie wszystkie jednocze-

œnie informuj¹, o czym nie pamiêta³y i co sobie przypomnia³y po wypiciu p³ynu. Zwracamy

uwagê na najbardziej oryginalne wypowiedzi oraz na najbardziej umiejêtne wyra¿enie radoœci.

Zwykle wszystkie dzieci chc¹ wzi¹æ udzia³ w tej konkurencji, wiêc wybieramy kolejn¹

5 dzieci a¿ do wyczerpania chêtnych. Jeœli brakuje ju¿ czasu, to przynajmniej wszystkim

dzieciom pozwalamy napiæ siê zielonego napoju.

Na koniec zajêæ w³¹czamy piosenki z filmu Akademia pana Kleksa. Robimy wê¿a

i tañczymy w rytm muzyki. Dziêkujemy dzieciom za przybycie i prosimy, aby anonimowo

napisa³y na kartkach, jakie s¹ ich wra¿enia z zajêæ.
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SYLWETKI

Mira Sabat – malarstwo, poezja

Studiowa³a na WSP W Kielcach. Pedagog, bibliotekarz,

kierownik filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach,

malarka, poetka. Malarstwem zajmuje siê od 30 lat, jej prace znajduj¹

siê w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Kanadzie,

Austrii, Japonii i USA. Poezja publikowana w tym wydawnictwie

jest Jej debiutem.

Wystawy
indywidualne:
1994 – Galeria Sztuki Wspó³czesnej DŒT w Kielcach
1996 – Galerii Sztuka Wspó³czesnej DŒT w Kielcach
1997 – Klub Zachêta „Czêstochowa” w Czêstochowie
1998 – Galeria Sztuki Wspó³czesnej DŒT w Kielcach

– Galeria Autorska „£azorek” w Kazimierzu Dolnym
– Galeria „U Jaksy” w Miechowie, filii BWA w Kielcach

1999 – Galeria „Bankowa” w PKO S.A. w Kielcach
2005 – Galeria „Wichrowe Wzgórze” w  filii nr 11 MBP w Kielcach

Mira Sabat, Maki, 1994, olej na p³ótnie
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2002-2007 – Galeria „Jednego obrazu” w filii nr 4 MBP w Kielcach
2007 – Galeria przy ulicy Weso³ej w Kielcach
zbiorowa:
2004 – Galeria Sztuki Wspó³czesnej DŒT w Kielcach (wystawa malarsko-fotogra-
ficzno-poetycka: Mira Sabat oraz Stanis³aw Wójcikowski – malarstwo, Antoni Myœliwiec –
fotografia, Marek Sabat – poezja)

Wiersze

     ***
W jasnej polanie pokoju
Szczêœcie
   Które siê nie zdarza.
Tajemnice tajemnic
   Odkrywane
            Jak Ÿród³o
I pragnienie
    Pragnienie nie do ugaszenia.

     ***
O dwunastej
    Wys³uchaæ serwisu dobrych wiadomoœci
Na mapie
  Dla zgubionych kochanków
     OdnaleŸæ dobr¹ stronê ¿ycia
Wstaæ
  I zdarzyæ siê znowu.

     ***
Na razie
¯ycie jest obce
Choæ ju¿ pos³usznie p³ynie.
   Czekam
Z rêk¹ na klamce
       Bezradnie s³uchaj¹c ciszy.

     ***
     Potrzebujê od zaraz
     Kogoœ odwa¿nego
     Do wypowiedzenia kilku s³ów
     –  „Teraz ze mn¹
                  Nie bój siê niczego”
              Pilne.
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     ***
Robisz to wszystko dla mnie
I ³apiesz motyle s³ów
I karmisz bezdomne gesty.
   Patrzysz z czu³oœci¹ z tak bliska
   ¯e prawie nie mnie
                         Widzisz.
Robisz to wszystko dla mnie
I nagle
Stajesz w drzwiach
otwartych od zawsze
Na to
   Co mia³o siê zdarzyæ.

Robisz to wszystko dla mnie

     ***
Daleko –
   do mnie jest dalej
          i nie po drodze
a ¿ycie ¿yje siê samo
i mruczy jak kot
Tutaj
     pod powiekami
        noc
     z obrazów Klimt’a
   i drobiazg
   który zostaje.

Ale nie da siê przytuliæ
   do malutkiego guziczka
            od koszuli.

     ***
Nie wiadomo
    ile miejsca zostawiæ
      na to ,,nic’’.
Przej¹æ siê
     Czy nic sobie z tego nie robiæ.
Czegoœ siê pozbyæ
     Czy zatrzymaæ.
Pamiêtaæ
     Czy udawaæ
        ¯e nic nie sta³o siê
                          Kiedyœ.
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Z PODRÓ¯Y

Katarzyna Zarêba-Kowalczyk

Vancouver Public Library

Vancouver – miasto w zachodniej

Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska,

przy ujœciu rzeki Fraser do Pacyfiku. Nad-

brze¿ne góry tworz¹ t³o dla biurowców

i krytych miedzi¹ wie¿owców w centrum

miasta. Z trzech stron otoczone wod¹, s¹-

siaduje ze stromymi stokami gór wznosz¹-

cymi siê ponad 15 tys. m n.p.m.

Architektura centrum ca³kowicie

zamerykanizowana za spraw¹ budowy licz-

nych drapaczy chmur. ¯aden jednak nie

przekracza pewnych standardów  wysoko-

œci (najwy¿szy to 150-metrowy One Wall

Center z 2001 roku). Drapacze nie mog¹

bowiem zak³ócaæ wizerunku miasta i s¹

wkomponowane w  panoramê gór widocznych na horyzoncie.

Vancouver jest trzecim co do wielkoœci miastem Kanady po Toronto i Montrealu.

Zespó³ miejski (Greater Vancouver Regional District) skupia oko³o 2 mln mieszkañców. Du¿¹

ich czêœæ stanowi¹ przyjezdni, g³ównie z krajów azjatyckich i Europy. Miasto jest wa¿nym

oœrodkiem naukowym – dzia³aj¹ tu liczne szko³y wy¿sze, instytuty naukowo-badawcze

i uniwersytety.

Centrum Vancouver znajduje siê na cyplu Zatoki Angielskiej, a jego œródmiejska

zabudowa skoncentrowana jest wokó³ Placu Robson Square. W mieœcie znajduje siê 180

parków. Najs³ynniejszy z nich to Park Stanley bêd¹cy ostoj¹ dzikiej przyrody z bogat¹ kolekcj¹

totemów, tj. mistycznych  indiañskich rzeŸb. Zachwyca równie¿ pierwszy klasyczny chiñski

Vancouver Public Library, 2006
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ogród zbudowany poza Chinami pod nazw¹ Dr Sun Yat Sen Classical Garden, który  znajduje

siê w Chinatown. Reprezentuje on styl dynastii Ming. Liczne s¹ muzea, w tym najwa¿niejsze

Muzeum Antropologiczne Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, galerie sztuki, planetarium,

ale te¿ zaskakuj¹ca iloœæ obiektów sportowych.

Miasto za³o¿one 120 lat temu szczyci siê histori¹ bibliotekarstwa siêgaj¹c¹ w³aœnie

1887 roku, kiedy to za³o¿ona zosta³a pierwsza czytelnia Vancouver Free Public Library. Œledz¹c

historiê rozwoju biblioteki, odnios³am wra¿enie, ¿e zawsze uznawana ona by³a jako wa¿ny

element kulturalno-naukowy miasta. Ju¿ w 1903 roku oddano do u¿ytku publicznego pokaŸny

budynek w centrum – Canegie Public Library. W miarê up³ywu lat (1927 r., 1957 r.) biblioteka

rozrasta³a siê i zajmowa³a kolejne bardziej nowoczesne budynki.

Obecny gmach Vancouver Public Library, który mia³am okazjê odwiedziæ, otwarty

zosta³ w 1995 roku. Ten modernistyczny gmach zaprojektowany przez architekta Moshe Safdie,

inspirowany jest rzymskim Koloseum. Dziewiêciopiêtrowy budynek liczy 32 236 m2

powierzchni. Biblioteka posiada 1,2 mln woluminów (ksi¹¿ek, periodyków i multimediów).

Dziennie rejestrowanych jest 7000 odwiedzin. Rocznie zapisanych jest  373 tys. czytelników

i odnotowuje siê 9 mln wypo¿yczeñ.

Biblioteka jest ca³kowicie zautomatyzowana. W przejœciach znajduj¹ siê bramki

zabezpieczaj¹ce. Na piêtra prowadz¹ ruchome schody i windy. Wszystko doskonale i bardzo

czytelnie opisane. Zbiory w wolnym dostêpie umieszczone w 22 oddzia³ach, bibliotece

wirtualnej i obszernej bibliotece dla dzieci z zestawem interaktywnych mediów.

Na parterze znajduj¹ siê liczne  ksiêgarnie, sklepy z pami¹tkami, galerie sztuki,

kawiarenki, ma³e restauracje, bankomaty oraz poczta.

Zwiedzaj¹c bibliotekê i przegl¹daj¹c zebrane tam piœmiennictwo nabra³am przekonania,

¿e jest to biblioteka na miarê potrzeb wielokulturowej spo³ecznoœci miasta, przybyszów

z ró¿nych stron œwiata: Azjatów, Europejczyków, Amerykanów oraz rdzennych mieszkañców

– Indian. Oprócz bogatego piœmiennictwa w jêzyku angielskim znajduj¹ siê pokaŸne zbiory

w wielu jêzykach: chiñskim, japoñskim, hiszpañskim, francuskim czy  esperanto. Niewielki

jest te¿ dzia³ w jêzyku polskim, sk³adaj¹cy siê g³ównie z pozycji klasyków: Henryka

Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Józefa I. Kraszewskiego oraz ksi¹¿ek historycznych. By³o

mi przyjemnie, ¿e na ,,koñcu œwiata” bêd¹c z  wizyt¹ u rodziny znalaz³am œlady polskie, nie

tylko w Muzeum Antropologicznym Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, ale i w jednej

z najwiêkszych bibliotek Kanady.
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Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, 2009 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
25-406 Kielce, ul. M.Konopnickiej 5
041 362 70 13; 041 368 54 09
fax 041 362 61 15
e-mail: biblioteka@mbp.kielce.pl
www.mbp.kielce.pl

DYREKTOR
Andrzej Maækowski, starszy kustosz
041 362 70 13
andrzej.mackowski@mbp.kielce.pl

ZASTÊPCA DYREKTORA
Katarzyna Zarêba-Kowalczyk, starszy kustosz
041 368 54 09
katarzyna.kowalczyk@mbp.kielce.pl

G£ÓWNY KSIÊGOWY
Urszula Sochanek
041 362 70 13
urszula.sochanek@mbp.kielce.pl

DZIA£ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
041 368 54 09
kierownik Anna Szalkowska, kustosz
anna.szalkowska@mbp.kielce.pl
Joanna Binkowska-S³oñ, kustosz
Barbara Nawierska, bibliotekarz
gromadzenie@mbp.kielce.pl

DZIA£ AUTOMATYZACJI I INFORMATYZACJI
041 368 54 09
kierownik Marek Maksymiuk, specjalista ds. automatyzacji i informatyzacji
informatyk@mbp.kielce.pl
Artur Piwko, specjalista ds. automatyzacji i informatyzacji
artur.piwko@mbp.kielce.pl
Renata Sztandera, kustosz
renata.sztandera@mbp.kielce.pl

STANOWISKO DS. UDOSTÊPNIANIA ZBIORÓW
041 368 54 09
Bo¿ena Iwan, instruktor, starszy kustosz
bozena.iwan@mbp.kielce.pl
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DZIA£ KSIÊGOWOŒCI
041 362 70 13
Iwona Rami¹czek, specjalista ds. ksiêgowo-p³acowych
Aneta Adamiec, ksiêgowa

DZIA£ ADMINISTRACJI
041 362 70 13
kierownik Józef Andrzej Sobczyk
andrzej.sobczyk@mbp.kielce.pl
Anna Lasa, referent
Andrzej Mazurczak, starszy mistrz konserwator
Pracownicy techniczni:
Gra¿yna Cudzik
Krystyna Kot
Urszula Kowalczyk
Bo¿ena Malaga
Joanna Pawelec
Mieczys³awa Róg
Ma³gorzata Sitek
Zofia Toporek
Edyta Trzebiñska
Marianna Trzebiñska

FILIA NR 1
25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 20;  041 345 59 73
filia1@mbp.kielce.pl
kierownik Bo¿ena Naporowska, kustosz
El¿bieta Marciszewska, starszy kustosz
Bo¿ena Ptak, starszy bibliotekarz

FILIA NR 2
25-750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1; 041 345 26 38
filia2@mbp.kielce.pl
kierownik Alicja Kosmala, starszy kustosz
Monika Kuzia, kustosz
Ewelina Kowalska, m³odszy bibliotekarz

FILIA NR 3
25-604 Kielce, ul. Jagielloñska 40; 041 345 23 01
filia3@mbp.kielce.pl
kierownik Barbara Moæko, starszy kustosz
Bo¿ena Gorajska, starszy bibliotekarz
Anna Kopczyñska, starszy bibliotekarz
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FILIA NR 4
24-322 Kielce, ul. Romualda 5; 041 344 33 14
filia4@mbp.kielce.pl
kierownik Miros³awa Sabat, starszy bibliotekarz
Dorota Wawrynowicz, starszy bibliotekarz

FILIA NR 5
25-547 Kielce, ul. Warszawska 147; 041 331 22 78
filia5@mbp.kielce.pl
kierownik Agata Zaj¹c, kustosz
Dorota Biskupska, kustosz
Edyta Figarska, kustosz
Justyna Stefañska, starszy bibliotekarz
Beata Goc, bibliotekarz
Ma³gorzata Szydziak, bibliotekarz

FILIA NR 6
25-255 Kielce, ul. Wikaryjska 1
filia6@mbp.kielce.pl
kierownik Krystyna Lewandowska, starszy bibliotekarz

FILIA NR 7
25-512 Kielce, ul. Warszawska 9/11; 041 344 32 95
filia7@mbp.kielce.pl
kierownik Dorota Adamus, kustosz
Aneta Rakowska, kustosz
Beata Chrz¹szczyk, starszy bibliotekarz
Robert Ciu³ek, bibliotekarz

FILIA NR 8
25-369 Kielce, os.Barwinek 31; 041 361 47 26
filia8@mbp.kielce.pl
kierownik Barbara Z¹bek, starszy kustosz
Edyta Pedrycz, kustosz
Jadwiga Kieœ-Kozak, starszy bibliotekarz

FILIA NR 9
15-125 Kielce, ul. Okrzei 9; 051 343 16 10
filia9@mbp.kielce.pl
kierownik Renata Kajdan, kustosz
Jolanta Grudzieñ, starszy kustosz
Agnieszka £askawska, bibliotekarz
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FILIA NR 10
25-406 Kielce, ul. M.Konopnickiej 5; 041 331 66 46
filia10@mbp.kielce.pl
kierownik Mariola Kamyk, kustosz
Iwona £ysek-Sobiesiñska, kustosz
Iwona Majewska, kustosz
Aldona Zieliñska, kustosz

FILIA NR 11
25-432 Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorañskiego 53; 041 331 83 46
filia11@mbp.kielce.pl
kierownik Beata Kamiñska, starszy kustosz
Ewa Sobczyñska-Niebudek, kustosz
El¿bieta Szczygie³, kustosz
Bo¿ena Mazurczak, starszy bibliotekarz

FILIA NR 12
25-346 Kielce, ul. Zagórska 60; 041 344 36 71
filia12@mbp.kielce.pl
kierownik Edyta Bafia, kustosz
El¿bieta Kubicka, starszy kustosz
Dorota Chudziñska, starszy bibliotekarz
Barbara Tomaszewska, starszy bibliotekarz
Iwona Ozga, m³odszy bibliotekarz

FILIA NR 13
25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25; 041 335 88 21
filia13@mbp.kielce.pl
kierownik Ma³gorzata Wachla, starszy kustosz
Katarzyna Iwañska, kustosz
Krzysztof Ma³ys, starszy bibliotekarz




