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mam wielką przyjemność przedstawić już 22. wydanie
„Bibliotekonu Praskiego. Magazynu Bibliotek Publicznych
na Pradze-Południe”. Pomimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią koronawirusa, miniony rok
2020 przyniósł nam parę pozytywnych zmian i wydarzeń.
To pouczający czas, pełen wyzwań oraz nowych doświadczeń, i im właśnie będzie poświęcony nowy numer
pisma.
W pierwszej kolejności polecam Państwu lekturę wywiadu z architektem, Dariuszem Śmiechowskim, który
przedstawił nowe rozwiązania z zakresu architektury
i aranżacji wnętrz nowoczesnych bibliotek. Niniejsze wydanie zawiera również szczegółowe opracowania dotyczące zeszłorocznych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych:
Nocy Bibliotek, gry internetowej „Śledztwo w bibliotece –
wirtualny escape room”, publikacji „Przepis na książkę.
Czytelnicy gotują”, akcji związanej z rozwojem wolontariatu czy też projektu „Uniwersytet Dziecięcy na PradzePołudnie” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście na tym nie kończymy! Warto wczytać
się w relację jednej z naszych bibliotekarek z wyjazdu do
Czech w ramach programu POWER. Jak zwykle mogą
Państwo liczyć na rekomendacje książkowe ze strony innych Czytelników. Jest też i nowość – pierwsza odsłona
rubryki „Pasje bibliotekarzy”, dzięki której będą mogli
Państwo lepiej poznać pracowników Biblioteki na PradzePołudnie.
Podobnie jak numer poprzedni, nowy „Bibliotekon Praski” został wydany wyłącznie w wersji internetowej. Aby
uatrakcyjnić lekturę, dodaliśmy do artykułów hiperłącza.
Hasła zawierające linki zostały podkreślone.
Serdecznie zapraszam do lektury naszego pisma oraz dołączam życzenia zdrowia, pomyślności i radości w 2021
roku.
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Ważne, żeby
w bibliotece każdy
znalazł swój kąt

Czytelnia Naukowa nr V

Współczesna biblioteka na pewno nie jest
tylko wypożyczalnią książek – mówi
architekt Dariusz Śmiechowski, który wraz
ze studentami z Wydziału Architektury
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, w ramach
współpracy z Biblioteką Publiczną im.
Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, pracuje nad tym,
aby nasze placówki poprzez różnorodne
działania aranżacyjne i architektoniczne
zmieniały swoją przestrzeń i sprzyjały
budowaniu więzi z Czytelnikami. Nowa
biblioteka, usytuowana w powstającym
budynku noszącym nazwę „Terminal Kultury
Gocław” (u zbiegu ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i gen. Emila Fieldorfa), ma być
jeszcze bardziej otwarta, atrakcyjna,
wygodna i wielofunkcyjna.
Na czym polega Pana rola w realizowanym
projekcie?
Od kilku lat reprezentuję naszą uczelnię w ramach
różnych form współpracy z bibliotekami. Na Pra-
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dze-Południe pomagamy przede wszystkim
w zmianie wizerunku istniejących placówek, ale
w tym przypadku możemy konsultować realizowany
od nowa obiekt. Autorami budynku Terminalu Kultury Gocław, w którym znajdzie swoją siedzibę dom
kultury, biblioteka oraz akademia seniora, są architekci z pracowni Biuro 87a w Opolu. Poproszony
przez Panią Dyrektor Mirosławę Majewską byłem
trochę takim bezstronnym i jakby niewidzialnym
rzecznikiem w jej rozmowach i kontaktach z projektantami, w fazie rozwoju koncepcji i przygotowania projektu budowlanego. Konsultowałem
niektóre rozwiązania tego projektu, rozmawialiśmy
o układzie i elementach aranżacji wnętrz, znając już
podstawowe koncepcje. Wspólnie przygotowywaliśmy uwagi i propozycje, które później Pani Dyrektor
przedstawiała projektantom budynku, żeby to co oni
narysują jako układ wewnętrzny w tej już zaprojektowanej przestrzeni, było jak najbardziej funkcjonalne.
W ramach tego rodzaju konsultacji chcieliśmy podporządkować projekt budowlany i wykonawczy wypracowanym już wcześniej zaleceniom dotyczącym
bibliotek, wypróbowanym już w kilku innych war-

szawskich placówkach – właśnie przede wszystkim na Pradze-Południe. Zależało nam, aby biblioteka była otwarta, atrakcyjna, wygodna i wielofunkcyjna. Nie jest to łatwe, jeśli biblioteka została
usytuowana na piętrze, jak w tym przypadku, bo nie
ma bezpośredniego kontaktu z przestrzenią publiczną, ulicą. Ten brak został w tym budynku zniwelowany poprzez dostęp do ogrodu na dachu
parterowej części. Wydaje mi się, że w pewnej mierze nasze konsultacje sprawiły, że tam zadzieje się
więcej, niż gdyby było tylko samo pokrycie dachowe.
Mamy więc zielony dach pokryty roślinnością. Architekci narysowali w projekcie dwie szklarenki
i ścieżki, co zwiększy atrakcyjność tej biblioteki.
Daje możliwość różnorodnego wykorzystania tych
szklarni. W jednej mogą np. odbywać się spotkania
autorskie, z kolei w drugiej mogłaby być prowadzona uprawa roślin, co łączyłoby ideę biblioteki
z funkcją ogrodu społecznego.
A czego możemy spodziewać się w środku?
Konsultowaną sprawą była też (i nadal jest) aranżacja wnętrz. Chcieliśmy, aby wnętrze stało się jak

najbardziej wygodne, a podział na strefy czytelny. Biblioteka dla dorosłych spełnia tutaj kilka funkcji. Mamy bibliotekę wielokulturową, księgozbiór, dział multimedialny oraz małą salę do wykładów czy spotkań autorskich, wydzieloną
w tej przestrzeni za pomocą szklanych ścianek. Jest też możliwe zapewnienie
atrakcji w części dla dzieci i młodzieży.
Obecnie kilka osób z naszego Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
w ramach praktyk zawodowych pomaga w uczynieniu tych wnętrz bardziej
funkcjonalnymi i atrakcyjnymi wizualnie. Podczas spotkań z Panią Dyrektor
przyglądamy się zaproponowanym wcześniej elementom, żeby może niektóre
z nich wymienić na bardziej praktyczne. Tak było na przykład w kwestii regałów bibliotecznych, które są w końcu podstawą funkcjonowania bibliotek. Nie
wszystko jest jeszcze w realizowanym projekcie sprecyzowane, mamy sporo do
zrobienia w związku z detalami. W tej chwili budynek jest w stanie surowym,
później nastąpi okres wyposażania i wówczas również będziemy współpracować.
Może Pan liczyć na pomysły i inspirację ze strony bibliotekarzy?
Z Panią Dyrektor Mirosławą Majewską dobrze się współpracuje, bo widziała
wiele bibliotek, podczas wyjazdów studyjnych w Polsce i za granicą. Ma wyobrażenie, jak powinna wyglądać i funkcjonować taka placówka.
Osoby, które pracują w bibliotece, powinny być zarówno otwarte na współczesne
trendy, jak i mieć swoje zdanie na ich temat. Dzięki temu mogą inspirować projektantów oraz mają możliwość bardziej skutecznego kontaktu z wykonawcami.
W sprawie bibliotek jest Pan ekspertem.
Jest nas więcej. Zaczęło się w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia od propozycji
ze strony Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) dla Stowarzyszenia Architektów Polskich, by włączyć młodych architektów w prace dotyczące
reformy bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek był prowadzony właśnie przez FRSI
ze środków Billa i Melindy Gatesów, którzy wtedy pomagali takim krajom jak Polska. W ramach tego programu razem z FRSI pracowaliśmy nad transformacją

bibliotek gminnych w Polsce w sposób partycypacyjny, czyli taki który w dużej
mierze włącza wszystkich użytkowników przestrzeni w jej kształtowanie.
Fundacja wyposażała małe, gminne biblioteki w sprzęt komputerowy, co było
związane z działalnością państwa Gatesów. Nie było to jednak wystarczające
działanie, ponieważ nie można wstawić komputerów nowej generacji do wnętrz
niezmienianych od dziesiątek lat. Trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład
w jakieś zawilgocone, niewyremontowane wnętrza wprowadzać nagle nowiutki
sprzęt komputerowy. To nie gwarantowałoby bezpieczeństwa dla takiego
sprzętu i stwarzało ogromny dyskomfort, w związku z którym cierpieliby i czytelnicy, i pracownicy bibliotek.
Wówczas, z zespołem młodych projektantów i animatorów, przygotowaliśmy
program pod nazwą „Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece” wraz
z serią poradników. Na początku powstał poradnik „Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany”. W nim propagowaliśmy hasła „biblioteka wygodna, atrakcyjna, wielofunkcyjna” i radziliśmy, jak transformować biblioteki w bardziej
współczesne placówki, które mogłyby służyć każdemu, również np. osobom
z dysfunkcjami ruchowymi. Ten program zaczął się rozwijać. Z niego wypłynęły dalsze działania, następne poradniki, np. „Meble w bibliotece. Małe różnice, duże znaczenie”, dotyczące wyposażenia oraz „Biblioteka – dobre
miejsce” – który nie tylko mówił o transformacji, lecz także informował, jak od
początku planować nową inwestycję biblioteczną.
I tak zaczęły powstawać biblioteki na miarę XXI wieku…
Wrócę jeszcze do programu „Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece” –
polegał on na wspólnej pracy warsztatowej z użytkownikami i pracownikami
bibliotek. Warsztaty składały się przeważnie z dwóch kilkugodzinnych spotkań.
Dzięki nim mogliśmy w szybki sposób dojść do pewnych rozwiązań, które później były prezentowane innym użytkownikom, czytelnikom. Efektem tych projektów były raporty dla każdej z bibliotek. Takie warsztaty zrobiliśmy też wtedy
m.in. w placówce przy ul. Rozłuckiej na Pradze-Południe.

Filia przy ul. Abrahama
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W sumie udało nam się przeprowadzić ponad 30 warsztatów w różnych placówkach w Polsce. Każda z nich dostała swój raport i wstępną koncepcję
zmian. Muszę powiedzieć, że już na podstawie wstępnych koncepcji biblioteki
te zaczęły się realnie przekształcać. Wielkopolska Biblioteka Wojewódzka zorganizowała nawet cykl szkoleń dla swoich pracowników, którzy z kolei robili
podobne warsztaty we wszystkich podległych placówkach.
Chodziło między innymi o to, żeby w instytucjach sensu stricto „tradycyjnych”
wprowadzić pewne elementy działalności pozabibliotecznej, żeby wspomagać
mieszkańców, świadcząc im pewne usługi, które do tej pory były niedostępne.
I żeby zawsze było tam miejsce dla wydarzeń kulturalnych.
Pewnie nie zawsze jest tak idealnie. Z jakimi problemami dotyczącymi
bibliotek najczęściej Pan się spotyka?
W różnych placówkach nie zawsze jest dobre podejście ze strony bibliotekarzy. Generalnie najważniejsi są ludzie. Jak się ludzie nie zdecydują, żeby coś
zmienić, to nic się nie dzieje. Możemy przeprowadzić warsztaty czy zaproponować jakieś koncepcje, ale jeśli nie ma woli zmiany ze strony pracowników
czy kierownictwa, to po prostu efekty idą do szuﬂady, nic długo się nie zdarza…
Kolejna sprawa – biblioteki w większości przypadków znajdują się w budynkach
czy lokalach, które nie były dla nich projektowane. To powoduje, że na przykład
nie ma wentylacji, wnętrza są niewygodne, trudne do właściwej aranżacji. Zdarza się nawet, że suﬁt może przeciekać, a ogrzewanie nie zapewnia żadnego
komfortu lub jest bardzo drogie.
Poważnym problemem w wielu przypadkach jest brak zrozumienia dla potrzeby
projektowania ze strony kierownictwa placówek czy też wykonawców. Wielu
z nich chce iść na skróty. Nie rozumieją, że aby zdarzyło się coś lepszego w przestrzeni dla takiej biblioteki, to trzeba stworzyć projekt. A często jest tak, że
w mniejszych bibliotekach zleca się np. remont ad hoc komuś, kto jest pod ręką.
Częste są też błędy związane z ergonomią. To już się wiąże bezpośrednio z użytkowaniem. Coś jest za wysoko, coś za nisko, do czegoś trudno sięgnąć. Czytelnicy mogą nie mieć wygodnego dostępu do książek. Tutaj nawet centymetry
się czasami liczą, w przypadku np. wysokości blatów czy innych elementów wyposażenia, szerokości ciągów komunikacyjnych itp.
Po tych latach doświadczeń ma Pan pewnie sprecyzowaną wizję współczesnej biblioteki.
Porównywaliśmy niekiedy biblioteki z mediatekami, czyli z koncepcją francuską.
Francja kiedyś bardzo lansowała mediateki, pewnie nadal tak jest. Zresztą
w Polsce również to hasło było dosyć popularne w momencie, kiedy wchodziły
w użycie media elektroniczne. Obecnie już chyba nie posługujemy się tak chętnie tą nazwą, może już ten okres jest za nami. Teraz wszyscy mają smartfony
w kieszeni i komputery w plecaku.
Jednak współczesna biblioteka na pewno nie jest tylko wypożyczalnią książek.
Owszem, powinna pozostać wypożyczalnią, ale też chodzi o to, żeby była atrakcyjna dla młodych ludzi. Starsze osoby wiedzą, co to jest biblioteka, i istnieje

spora grupa, która z niej korzysta. Natomiast problem jest z młodzieżą, która
według statystyk coraz mniej czyta.
Przyciągnięcie dzieci i młodzieży to spore wyzwanie.
Atrakcyjne formy, kolory czy rozwiązania (na przykład stworzenie ogrodu na
dachu), mogą stanowić pewne elementy przyciągania. Są osoby, które by nigdy
do tej biblioteki nie przyszły, gdyby nie zachęciła ich na przykład dobra architektura czy współczesne projektowanie.
Ważne jest też, żeby taka biblioteka była podzielona na strefy, czyli miejsca,
w których każdy znajdzie swój kąt. Żeby było trochę otwartego i zamkniętego
miejsca oraz przestrzeni dla indywidualnej pracy, działań grupowych czy spotkań. Istotna jest możliwość reorganizacji przestrzeni, mobilności, co oznaczałoby
np. możliwość przesuwania regałów. Tak jak w skandynawskich bibliotekach,
gdzie część wyposażenia jest na kółkach. W razie organizacji wydarzenia, na
które przyjdzie więcej osób, można zsunąć regały na bok. U nas jest z tym problem, bo regały na kółkach nie są łatwo dostępne.
Jest gdzieś na świecie takie idealne miejsce?
Dla mnie wzorcową biblioteką jest Oodi w Helsinkach, która miała być prezentem dla Finów na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. To zresztą bardzo dobry prezent przekazany przez społeczeństwo samemu sobie. Jest tam
wiele rozwiązań architektonicznych, które były proponowane przez mieszkańców, nie tylko stałych czytelników. W tym dużym budynku jest po prostu masa
możliwości. Można tam nawet sobie uszyć ubranie, obejrzeć mecz, jest też
małe kino. Ta biblioteka spełnia mnóstwo różnych funkcji, które ściągają ludzi.
Podobają mi się skandynawskie biblioteki z ich minimalizmem, naturalnymi
materiałami i jasną przestrzenią.
Czyli biblioteka jako miejsce o wielu funkcjach, nie tylko dla tradycyjnie
rozumianego czytelnika…
Ważne, żeby w bibliotece każdy znalazł coś dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Nie wydaje mi się, żeby placówki wyspecjalizowane w jednej
dziedzinie były atrakcyjne. Oczywiście też są potrzebne. Natomiast takie instytucje też muszą mieć różnorodną ofertę i przestrzenie. Z tego powodu przearanżowaliśmy dosyć gruntownie parę bibliotek na Pradze-Południe: przy
ul. Egipskiej, Abrahama i Czytelnię Naukową nr V przy ul. Meissnera. W Czytelni
przy Meissnera udało się rozbić układ stołów, który był sztywny, ławkowy. Stworzyliśmy przestrzeń, która zawiera w sobie ofertę dla różnych osób i grup. Jeden
czytelnik może usiąść w fotelu i poczytać prasę, drugi przy biurku będzie zajmował się pracą naukową, a jeszcze inny może skorzystać z Internetu.
To przykład zamiany monofunkcyjnej przestrzeni, składającej się tylko ze stołów ustawionych w rzędach, na przestrzeń, która jest bardziej atrakcyjna i może
przyciągać więcej ludzi do biblioteki.To pomoże w przyszłości wypracować
model instytucji dla ludzi stale uczących się, kreatywnych, rozwijających swoje
zdolności, umiejętności oraz zainteresowania.
Dziękuję za rozmowę!
Projekt Terminalu Kultury Gocław (fot. mat. prasowe)

6

BIBLIOTEKON PRASKI

2_2020

-

-

o n l i n e

zdrowy

LIMAT
O

NOCY

na czytanie

BIBLIOTEK

W sobotę, 10 października 2020 r. odbyła się już VI edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku bibliotekarze z całej Polski musieli
stanąć przed nie lada wyzwaniem – przenieść wszystkie wydarzenia
zaplanowane na ten dzień do sfery online. Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek była szczególnym przedsięwzięciem także dla Biblioteki Publicznej na Pradze-Południe.
Motto wydarzenia, zaproponowane przez organizatorów, brzmiało „Klimat na czytanie”. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na problem zmian klimatycznych i kwestię ochrony środowiska. My z kolei
postanowiliśmy dodać do tego hasła określenie „zdrowy”. Przede
wszystkim jest to nawiązanie do frazy „Czytaj na zdrowie”, która w 2020
r. miała promować festiwal czytelniczy PRAGnienie czytaniA. Ostatecznie festiwal nie mógł się odbyć ze względu na wybuch pandemii.
Noc Bibliotek online została podzielona na trzy części. Nasi Czytelnicy
mogli uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym, autorskim oraz warsztatach. Każda z tych części była transmitowana z Czytelni Naukowej nr V
przy ul. Meissnera, z kolei same nagrania zostały udostępnione dla naszych odbiorców na Facebooku (jeden z punktów programu został dodatkowo wyemitowany w serwisie YouTube). Poniżej przedstawiamy
szczegółowy plan wydarzenia (przy opisie każdego punktu zostały dodane hiperłącze, aby urozmaicić lekturę artykułu).
Na początku Luiza Rojek z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 55 wymieniła laureatów tegorocznego Wakacyjnego Bingo Książkowego,
a Monika Pacek z Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 44 udzieliła informacji o dalszym etapie konkursu „Lato z Pippi” organizowanego przez Wydawnictwo Jung-off-ska.
Następnie nadszedł czas na najważniejszy punkt programu: spotkanie
autorskie z pisarzem Grzegorzem Kasdepkem, pełniącym funkcję Ambasadora Dobrej Książki 2020 w naszej Bibliotece. Spotkanie zostało
znakomicie poprowadzone przez Małgorzatę Kalbarczyk, kierowniczkę
placówek przy ul. Egipskiej. Twórca „Detektywa Pozytywki” odpowiadał

ONLINE

także na pytania zadane przez naszych Czytelników podczas transmisji.
Znalazła się również niemała lista pytań od uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Pytania, na które pisarz nie zdążył odpowiedzieć, pojawiły się na przełomie
listopada i grudnia w specjalnych ﬁlmikach dostępnych na naszym proﬁlu w serwisie YouTube i Facebook. Należy dodać, że zadbaliśmy o odpowiednią oprawę spotkania: w tle widzowie mogli zauważyć prace
plastyczne dzieci właśnie ze Szkoły Podstawowej nr 246, które przedstawiały postać Pana Kasdepkego oraz okładki jego książek.
Ostatnim punktem programu były potrójne warsztaty online organizowane we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pierwszy warsztat, noszący tytuł „Czy więcej znaczy lepiej?”,
przeprowadziła dr Aleksandra Sentkowska. Naukowczyni opowiedziała
o oddziaływaniach popularnych suplementów diety, głównie pod kątem
ich właściwości antyoksydacyjnych. Kolejną prelegentką była Ula Kowalczuk, wielbicielka koni. Pani Kowalczuk poświęciła swoje warsztaty
tzw. „konizmom” w języku polskim, czyli związkom frazeologicznym
związanym z końmi. Trzecie w kolejności warsztaty „Czego oczy nie
widzą, czyli o innych sposobach na czytanie” poprowadził Paweł Piszczałka, prezes Fundacji Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz
popularyzator nauki. Pan Piszczałka wprowadził nas w tajniki systemu
Braille’a oraz substytucji sensorycznej. Wszystkie warsztaty zostały doﬁnansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy.
W tym roku udowodniliśmy, że czytanie tradycyjnych książek, ebooków
czy audiobooków wyjdzie na zdrowie każdemu z nas. Noc Bibliotek na
Pradze-Południe w odsłonie internetowej była zdecydowanie udaną inicjatywą. Miejmy jednak nadzieję, że za rok spotkamy się z Państwem już
nie w sferze online, lecz ofﬂine, jak zawsze w w murach naszej Biblioteki.
Obejrzyj nagrania z tegorocznej edycji Nocy Bibliotek na Pradze-Południe w serwisie YouTube.
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Śledztwo w bibliotece
W I R T U A L N Y

E S C A P E

„Za chwilę staniesz przed drzwiami Biblioteki i wcielisz się
w rolę Czytelnika, który bardzo dobrze zna to miejsce. Dziś jednak coś Cię zaskoczy… Jak mogłeś wcześniej tego nie zauważyć?!
W dziale z książkami dla dzieci brakuje jednej książki. Twoim zadaniem jest jej odszukanie” – właśnie tymi słowami rozpoczyna się
gra internetowa „Śledztwo w bibliotece – wirtualny escape room”.
Jej premiera była bezsprzecznie jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń i osiągnięć Biblioteki Publicznej na Pradze-Południe. W końcu jest to nowoczesny pomysł na promocję czytelnictwa, który łączy w sobie przyjemne z pożytecznym!
Zadaniem uczestników gry jest przemierzenie kolejnych działów
w poszukiwaniu książki. Po drodze czeka na nas kilkanaście zagadek i łamigłówek, które należy rozwiązać. Nie jesteśmy jednak
sami podczas tej misji – towarzyszy nam sympatyczny czarny kot,
pełniący funkcję przewodnika i doradcy. Spotykamy również pracowników biblioteki, którzy podpowiadają, ile zagadek w ich działach mamy do rozwiązania. W książkach, będących znanymi
dziełami literatury dziecięcej, zostały ukryte łamigłówki logiczne
oraz matematyczne. Warto podkreślić, że choć escape room powstał z myślą o dzieciach w wieku 9–13 lat, to starsi uczestnicy
również będą mieli dużo przyjemności z tej formy zabawy. Jednym z atutów gry jest jej zróżnicowana trudność.
Na półkach wirtualnej biblioteki znajdziemy wyłącznie książki
detektywistyczne. Gra została zaprojektowana tak, aby jej uczestnik dowiedział się więcej na temat tego rodzaju literatury (która
od pewnego czasu stanowi jeden z większych trendów) i jednocześnie poczuł się zachęcony do lektury. Znajdziemy tam nawiązania zarówno do starszych publikacji (np. „Pana Samochodzika”
Zbigniewa Nienackiego czy „Wakacji z duchami” Adama Bahdaja), jak i tych, które obecnie odnoszą sukcesy na rynku wydawniczym (np. „Biura Detektywistycznego Lassego i Mai”
Martina Widmarka i „Detektywa Pozytywki” Grzegorza Kasdepkego). Jednakże wspomniane przykłady to zaledwie namiastka
tego, co pojawia się w grze.
Oczywiście należy przedstawić zespół, który był odpowiedzialny
za stworzenie tej unikalnej zabawy. Autorkami „Śledztwa w Bibliotece” są bibliotekarki: Sylwia Alicka (Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych), Agnieszka Czajkowska (Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 45), Luiza Rojek (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 55) oraz Monika Szymańska (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 42). Przez kilka miesięcy zespół pracował nad zagadkami oraz
fabułą gry. Warto również zwrócić uwagę na oryginalną szatę gra-

ﬁczną. Autorką kolorowych plansz jest Ewa Olejnik-Rakowska,
znakomita graﬁczka i ilustratorka książek. Ponadto projekt nie powstałby, gdyby nie pomoc ﬁnansowa ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po premierze w dniu 17 listopada 2020 r. gra była chętnie udostępniana na Facebooku przez bibliotekarzy z całej Polski. Choć
pierwotnie ta inicjatywa miała charakter lokalny, to cieszymy się,
że dzieci z innych zakątków kraju także mogły z niej skorzystać.
Escape room to niebanalna rozrywka, która ćwiczy umysł,
koncentrację i jednocześnie gwarantuje dobrą zabawę. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w „Śledztwie w bibliotece” wszystkich Młodych Czytelników, którzy jeszcze o niej nie słyszeli.
Wystarczy kartka, długopis, nasza gra i… wieczór pełen wrażeń
gwarantowany!
Zagraj w wirtualny escape room „Śledztwo w bibliotece”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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SVKUL,

czyli z wizytą u naszych południowych sąsiadów
Gdy słyszymy hasło „Czechy”, to myślimy – Hrabal, Kundera,
piwo, knedliki, Praga.
Poza Pragą jakieś inne miasta? Brno, Ostrawa, Cieszyn. Karlowe Wary. Uście nad Łabą? Tego miasta, liczącego ponad 90
tys. mieszkańców, już tak dobrze nie kojarzymy. Jednak informacja o jego bliskości (nie tylko geograﬁcznej) z Dreznem, nakierunkowuje naszą uwagę na granicę czesko-niemiecką.
Tutaj ma swoją siedzibę Severočeská vědecká knihovna v Ústí
nad Labem, co w wolnym tłumaczeniu znaczy Północnoczeska
Biblioteka Naukowa w Uściu nad Łabą. W niej, przez blisko dwa
październikowe tygodnie 2020 roku, miałam przyjemność podpatrywać, jak pracują czescy bibliotekarze, jakie inicjatywy podejmują, a przede wszystkim w jaki sposób angażują do współpracy
wolontariuszy. Ta wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez
naszą Bibliotekę projektu pod tytułem „Podziel się sobą – wolontariat dorosłych w bibliotece”, doﬁnansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
SVKUL (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)
obchodziła w 2020 roku 75. urodziny. Ta instytucja od dnia powstania nieustannie ewoluuje, wzbogaca księgozbiór, poszerza
zakres usług, a przede wszystkim dostosowuje się do potrzeb
czytelników. SVKUL również organizuje wydarzenia kulturalne
(spotkania, koncerty, wystawy, zajęcia językowe) oraz angażuje
się w projekty społeczne, jak np. szycie maseczek wiosną
2020 r. Ich kolejnym działaniem jest wsparcie rodziców w dbaniu o czytelniczy rozwój dzieci oraz organizacja zabaw i zajęć
dla najmłodszych czytelników. Warto dodać, że biblioteka korzysta z pomocy i wsparcia nie tylko czeskich wolontariuszy,
lecz także zagranicznych, których udawało jej się zapraszać
w ramach programów europejskich.
SVKUL pełni dwie funkcje. Jest biblioteką miejską, czyli za-

pewnia dostęp do zbiorów mieszkańców Ústí, a także wojewódzką
biblioteką naukową, tzn. pełni rolę opiekuna metodycznego nad
bibliotekami w całym usteckim kraju (kraj jest jednostką podziału
administracyjnego w Czechach).
Jej główne oddziały, w tym m.in. wypożyczalnia książek, wypożyczalnia multimediów, oddział literatury obcojęzycznej,
centrum edukacyjne oraz wypożyczalnia i czytelnia naukowa,
mieszczą się w dwóch przepięknych, przedwojennych willach.
Ponadto ﬁlie biblioteczne są zlokalizowane w czterech różnych
punktach miasta.
Wydaje się, że mamy z ustecką biblioteką naprawdę dużo
wspólnego. Czy są zatem jakieś różnice? Oczywiście! Najważniejszą jest opłata za korzystanie z usług bibliotecznych.
Roczna stawka wynosi 200 Kč (ok. 35 zł). Oczywiście jest wiele
zniżek dla Czytelników oraz zupełnych zwolnień z opłat, np.
seniorzy powyżej 75. roku życia czy studenci pierwszego roku
mogą wypożyczać zbiory bezpłatnie.
W przeciągu jednego tygodnia, miałam okazję uczestniczyć
w dwóch tego rodzaju wydarzeniach. Chrzest książki ma charakter promocyjny. Tuż po jej wydaniu, autor wraz z wydawnictwem organizuje chrzest, na który zaprasza „kmotrów”,
czyli rodziców chrzestnych (lub też jednego rodzica), bliskie
osoby oraz publiczność. Są przemowy, konwersacje, jest również możliwość napicia się szampana! Żeby książce się wiodło
i odniosła sukces wydawniczy, wznosi się toast oraz… polewa
szampanem jej okładkę. W pierwszej chwili trudno uwierzyć,
że to się dzieje naprawdę. Jednak swoboda, radość oraz wiara
autora w sukces całego przedsięwzięcia, jakim jest napisanie
i wydanie książki, pozwala zobaczyć ten gest, szokujący dla bibliotekarki z Polski, w innym świetle. Bez wątpienia podróże
uczą!

nowe trendy >>>
P a s j e

b i b l i o t e k a r z y

Mój ulubiony moment jest wtedy, gdy dzieje się!
Nareszcie pojawia się okazja, aby lepiej poznać naszych bibliotekarzy! Przedstawiamy nową rubrykę, w której zdradzimy, kto
współtworzy Bibliotekę na Pradze-Południe. A uwierzcie, mamy
pod swoimi skrzydłami naprawdę wiele niezwykłych osób z ciekawymi pasjami. Niniejszy artykuł będzie poświęcony Zosi Bardzińskiej – bibliotekarce, którą możecie znać z Wypożyczalni
Zbiorów Obcojęzycznych. Opowiemy o jej zamiłowaniu do…
teatru!
Moje pierwsze zetknięcie z teatrem wydarzyło się w Częstochowie, z której pochodzę, w Teatrze im. Adama Mickiewicza – wspomina Zosia – Wtedy jego dyrektorem był pan Marek Perepeczko.
Z tych pierwszych wizyt zapamiętałam to, że dyrektor stał przed
każdym spektaklem w szatni i witał wszystkich wchodzących
gości. Miałam wtedy wrażenie, że teatr jest miejscem bardzo przyjaznym. Poczułam się tam dobrze, jakby to było miejsce dla mnie.
Zosia chętnie uczestniczyła w kolejnych spektaklach wystawianych w jej rodzinnej miejscowości, dzięki czemu zainteresowanie tym rodzajem sztuki stopniowo kiełkowało. Z ówczesnych
wizyt dobrze wspomina m.in. monodramy amerykańskiego dramaturga Erica Bogosiana. Te pozytywne doświadczenia sprawiły,
że Zosia powiązała z teatrem swoją dalszą ścieżkę kształcenia.
Podczas studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim
wybrała specjalizację teatralną, a następnie podjęła studia podyplomowe z pedagogiki teatru w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Momentem przełomowym dla Zosi było dołączenie w marcu
2019 r. do zespołu Teatru Młyn. Jest to teatr fundacyjny, założony
w 2007 r. przez siostry Fijewskie – Natalię, Zuzannę i Agatę. Specjalnością instytucji są kameralne sztuki autorskie, skłaniające do
reﬂeksji i dające poczucie wspólnoty doświadczeń. Ich obsadę
tworzą tacy aktorzy, jak Paulina Holtz, Jarosław Boberek czy Janusz Łagodziński. Tworzenie spektaklu teatralnego jest procesem
bardzo złożonym, więc potrzeba do tego sztabu ludzi. Jako jeden
z tych trybików ja się widziałam zawsze – dodaje Zosia. Na pytanie, czym się obecnie zajmuje w Teatrze Młyn, odpowiada:
W nomenklaturze teatralnej najbliżej jest mi do określenia »inspicjent«, u nas z kolei to się nazywa »szef spektaklu«. To hyb-

ryda, która łączy w sobie inspicjenta, garderobianą i suﬂera, jak
trzeba. Jestem łącznikiem między aktorami, obsługą, realizatorami i publicznością.
Pierwszym spektaklem Teatru Młyn, który Zosia miała okazję
współtworzyć, była sztuka w reżyserii Natalii Fijewskiej, pt. „Blisko”, powstała na kanwie słynnej powieści „Hańba” Johna Maxwella Coetzeego. Natalia skontaktowała się z pisarzem, ponieważ
musiał się odbyć proces otrzymania licencji. Kiedy już wiedziała,
że będzie można ten spektakl wystawić, to odezwała się do mnie.
Przesłała mi tekst dramatu i zapytała, czy chciałabym wziąć
udział w tym przedsięwzięciu jako jej asystentka. W zasadzie zastanawiałam się nad tym może… trzydzieści sekund?
Od tamtego czasu Zosia stale współpracuje z Teatrem Młyn,
nawet w czasie pandemii. Bez publiczności teatr nie istnieje –
opowiada – Kiedy nie ma dla kogo grać, to zarówno dla aktora,
jak i realizatora czy twórcy wszystko traci sens. Trzeba cały czas
szukać nowych form kontaktu z publicznością. Efektem działań
Teatru Młyn od momentu wprowadzenia obostrzeń jest m.in.
platforma Młynoteka, na której zostały udostępnione nagrania
spektakli „Niedzielne popołudnie”, „(Maska)rada gminy”, „Gabinet” oraz „Córka”. Można również pobrać za darmo program
twórczych działań „Zobacz, jak sobie wyobrażam” przeznaczony
dla przedszkolaków i ich rodziców na czas wspólnego pobytu
w domu.
Konwencja Teatru Młyn zdecydowanie wpisuje się w zamiłowania Zosi: Najlepiej się czuję w kameralnych opowieściach, małoobsadowych, które zostawiają bardzo dużo przestrzeni widzowi,
aby sam odnajdował znaczenia w tym, co widzi. Co ciekawe, zapytana o ulubione spektakle, po chwili namysłu wymienia „Śmierć
pięknych saren”, grany na deskach Teatru Żydowskiego, którego
miała okazję widzieć… aż sześć razy! O swojej przyszłości w świecie teatru Zosia opowiada spokojnie: Teatr Młyn jest instytucją,
która bardzo szybko się rozwija. Nawet przez ten rok, gdy
wszystko było zamrożone. (...) Otwierają się w nim co chwilę
nowe, artystyczne ścieżki, pomysły, projekty i możliwości. One
przyjdą i mam nadzieję, że będę wtedy gotowa.
Zapraszamy do obejrzenia spektakli online Teatru Młyn.

fot. 1 i 3 materiały teatru; fot. 2 Rafał Latoszek
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nowe trendy >>>
Nauka z dala od rutyny
Mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19,
pracownicy naszej instytucji dołożyli wszelkich starań, by zrealizować zadania zaplanowane na rok 2020. Jednym z nich był
projekt ﬁnansowany z budżetu obywatelskiego „Uniwersytet
Dziecięcy na Pradze Południe”, przeprowadzony we współpracy
z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Marzeniem nas wszystkich jest, by Biblioteka stała się miejscem rozwoju, realizacji pasji i poszerzania horyzontów, szczególnie dla ludzi młodych. Dlatego z dużym entuzjazmem
przyjęliśmy pomysł stworzenia w placówkach bibliotecznych
„uniwersytetu dziecięcego”, w którym naukowcy oraz kompetentni pasjonaci wielu dziedzin wiedzy w przystępny i atrakcyjny
sposób przybliżają dzieciom i młodzieży swoje dyscypliny, uczą
myślenia czy wyciągania wniosków.
Zasadniczym celem prowadzących i organizatorów projektu
było rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy szkolnej, na co zazwyczaj
brakuje czasu pedagogom, i przekazanie jej w formie lubianych
przez uczniów zajęć warsztatowych, które angażują zmysły, po-

budzają wyobraźnię i ćwiczą kreatywność. Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia z nauk ścisłych, przyrodniczych i historii. Wiele spotkań poświęcono również nowym technologiom,
problemom życia społecznego czy edukacji ekonomicznej. Plan
był ambitny, bo przewidywał przeprowadzenie od marca do listopada 2020 roku 50 warsztatów w 5 placówkach bibliotecznych
na terenie Pragi-Południe.
COVID-19 zadania nam nie ułatwił, ale na szczęście planów
nie pokrzyżował! W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, podjęliśmy decyzję o zamianie konwencjonalnych warsztatów na spotkania online. Transmisje prowadzone były 1–2 razy
w tygodniu, jednocześnie na proﬁlach Facebook Biblioteki i Fundacji Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Jak pokazują
statystyki, warsztaty cieszyły się dużą popularnością, oglądający
chętnie przyznawali im „lajki” i udostępniali swoim znajomym.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie zdążyli wziąć udziału
w zajęciach, zapraszamy do ich obejrzenia na kanale YouTube
Biblioteki.

Włącz się i działaj. Projekt partnerstw instytucji
na rzecz rozwoju wolontariatu na Pradze-Południe
W 2020 roku dwie instytucje, Dom Kultury „Orion” oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, połączyły swoje
siły w celu realizacji projektu związanego z rozwojem wolontariatu. Ich działaniom przyświecało hasło „Włącz się i działaj”,
nawiązujące do wspaniałej idei integracji i aktywizacji. Ośrodkiem, który miał zdobywać szlify w prowadzeniu wolontariatu,
był właśnie DK „Orion”. W ramach projektu nasi podopieczni,
oprócz realizacji własnych projektów bibliotecznych, mieli pomagać przy organizacji działań kulturalno-oświatowych w DK
„Orion”, promując przy tym ideę wolontariatu. Niestety pandemia sprawiła, że nasze plany musiały ulec zmianie. Skupiliśmy
się zatem na organizacji spotkań online, odbyliśmy razem wiele
rozmów, szkoleń, przeprowadziliśmy konkursy. Spotkania online zmotywowały młodych wolontariuszy do tego, aby w przyszłości, po ponownym otwarciu DK „Orion”, zorganizować
festyn promujący wolontariat pod hasłem „Włącz się i działaj”.
W tym momencie przy wsparciu 25 wolontariuszy w Bibliotece Publicznej na Pradze-Południe realizowane są liczne samodzielne projekty, w tym np. zajęcia plastyczne dla młodzieży,

Klub Zająca (warsztaty dla przedszkolaków), warsztaty językowe czy tworzenie recenzji książek. Dodajmy również, że już
w styczniu 2021 r. na Facebooku „Biblioteka na Egipskiej” oraz
stronie głównej Biblioteki Publicznej na Pradze-Południe będzie prezentowany cykl „Łączymy pokolenia”, który ma promować działania wolontariuszy-seniorów, zachęcających
młodych ludzi do wspólnego tworzenia rękodzieła artystycznego czy wycieczek w nieznane rejony naszej dzielnicy. To
działanie będzie efektem Projektu Partnerstw.
W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w sobotę 5
grudnia 2020 r. również zorganizowano spotkanie online. Uczestniczyli w nim wolontariusze i koordynatorzy. Podziękowano wówczas naszym podopiecznym, odczytano listy od Pani Mirosławy
Majewskiej, Dyrektor naszej Biblioteki, oraz od Pana Pawła Rusinowskiego, Dyrektora DK „Orion”. Spotkanie dało możliwość poznania się wzajemnie, wymienienia spostrzeżeń, co może ułatwić
nam pracę w dobie pandemii. I co najważniejsze – świetnie się bawiliśmy podczas projekcji 6-minutowego ﬁlmiku promującego wolontariat na Pradze-Południe!
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Czytelnicy
polecają

Autor: Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski /
Tytuł: Mity wojny 1920 / Wydawnictwo: Czarna
Owca / Gatunek: Felietony, publicystyka literacka

Autor: Sylwia Chwedorczuk / Tytuł: Kowalska. Ta od
Dąbrowskiej / Wydawnictwo: Marginesy / Gatunek: Biograﬁe i wspomnienia

Historia Polski obﬁtuje w mity i legendy. Niektóre kontrowersyjne, niektóre mniej, ale wszystkie mocno zakorzenione w powszechnej świadomości. Powtarzane dziesiątki
i setki razy manipulacje, wyolbrzymienia, a czasem nawet
kłamstwa, niejednokrotnie motywowane walką polityczną
i ideologiczną, przez lata przenikały do podręczników.
Nadszedł czas, by się z nimi rozprawić. Autorzy po raz kolejny przyglądają się największym mitom polskiej historiograﬁi – tym razem związanym z wojną polsko-rosyjską i Bitwą Warszawską 1920 roku.
Czy starcie pod Zadwórzem było polskimi Termopilami, czy może raczej rzezią niewiniątek? Kto tak naprawdę był agresorem w trwającym przez trzy lata konﬂikcie? Czy Józef
Piłsudski faktycznie planował podbić Ukrainę, Białoruś i Litwę? Kim byli w rzeczywistości
generał Józef Haller i Roman Dmowski? I kto odpowiadał za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej? W niemal trzydziestu fascynujących esejach autorzy obnażają największe przekłamania dotyczące konﬂiktu, który tuż po zakończeniu I wojny światowej znów zagroził
polskiej niepodległości.

Powieściopisarka, nowelistka, redaktorka. Żona Jerzego,
partnerka Marii Dąbrowskiej, matka Tuli. Anna Kowalska
była osobą niezwykłej energii i temperamentu, błyskotliwą
i rozległych horyzontów intelektualistką, przewrotną i władczą indywidualnością. Do swojej twórczości zawsze odnosiła się jednak krytycznie, ale pisać nie przestawała. Praca
literacka była jej jedynym zawodowym wyborem i celem.
Wyjątkowość twórczego talentu Kowalskiej można odnaleźć bez wątpienia w prowadzonej od 1940 roku, niemającej podobnego przykładu w historii literatury polskiej korespondencji z Marią Dąbrowską. Burzliwy, głęboki, długoletni
związek dwóch pisarek porusza, intryguje i zachwyca. Ujawnia się w dokumentach osobistych, dzięki którym widać, że życie Anny stanowi przykład losu wyjątkowego i uniwersalnego jednocześnie, wykracza poza swój czas i zanurza się w teraźniejszości.
Autorka przedstawia m.in. historię uczucia dwóch kobiet, z którym nie wiadomo było, co
uczynić – od samego jego początku. Ukazuje złożoność relacji z mężem oraz dramatyzm uczuć żywionych do Marii.

Autor: Lidia Ostałowska / Tytuł: Farby wodne / Wydawnictwo: Czarne / Gatunek: Reportaż

Autor: Chigozie Obioma / Tytuł: Orkiestra bezbronnych / Wydawnictwo: Albatros / Gatunek:
Powieść społeczno-obyczajowa

W 1943 roku do obozu w Auschwitz-Birkenau traﬁa Dina
Gottliebova, Żydówka z Brna, studentka akademii sztuk
pięknych. Ma malować numery na blokach, ale okazuje się,
że bardziej potrzebny jest portrecista. Doktor Mengele bada
„mieszańców cygańskich baraków”. W 1942 roku w rodzinie oświęcimskiego kolejarza umiera najmłodsze dziecko.
Trzy dni po wyzwoleniu Auschwitz jego syn idzie do obozu
po sierotę, która zastąpiłaby zrozpaczonej matce utraconą
córkę. Wybiera małą dziewczynkę, węgierską Żydówkę
o imieniu Ewa. Jakiś więzień daje mu w prezencie akwarele, które leżą w baraku. W 1963
roku muzeum KL Auschwitz-Birkenau odkupuje obrazy od Ewy. Kilka lat później udaje się
odszukać autorkę. Dina Gottliebova mieszka w Stanach, jest żoną znanego Disneyowskiego
rysownika Arta Babbitta. Przyjeżdża, ogląda obrazy, prosi o fotograﬁe. A potem milknie, by
w połowie lat dziewięćdziesiątych zażądać zwrotu oryginałów… Kto jest właścicielem portretów? Kobieta, która je wykonała? Portretowani Romowie? A może muzeum KL Auschwitz-Birkenau, skrzętnie dokumentujące zbrodnie przeciwko ludzkości? „Farby wodne” to
studium złożoności dziedzictwa powstałego w nieludzkich warunkach. To także próba
uchwycenia tego, czym jest tożsamość romska i gdzie kończy się los jednostki, a zaczyna
zagłada narodu.

Autor: Anne Applebaum, Paweł Potoroczyn / Tytuł:
Matka Polka. Anne Applebaum w rozmowie z Pawłem
Potoroczynem / Wydawnictwo: OsnoVa / Gatunek:
Biograﬁe i wspomnienia
Anna Applebaum, światowej sławy dziennikarka, laureatka nagrody Pulitzera za książkę „Gułag” na początku
lat 90. zdecydowała się zamieszkać w Polsce. Wyszła za
mąż za Radosława Sikorskiego, urodziła dwóch synów.
Mówi, że jej dom jest w Chobielinie pod Bydgoszczą. Jej
publikacje dotąd dotyczyły światowej polityki. W tej
książce Anne Applebaum po raz pierwszy opowiada
o sobie, swoich przemyśleniach, motywacjach i wyborach życiowych.

Opisy książek pochodzą ze strony Gandalf.com.pl
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Narratorem powieści, której akcja rozpoczyna się na
przedmieściach jednego z dużych nigeryjskich miast, jest
Chi – opiekuńczy duch. Losy młodego Chinonso i pięknej
Ndali splatają się, gdy chłopcu udaje się powstrzymać ją
od samobójczego skoku z wiaduktu autostrady. Tej nocy
na poboczu drogi rodzi się między nimi uczucie równie
silne, co niemożliwe. Ndali, pochodząca z bogatego rodu,
nie może spędzić reszty życia na farmie wśród kur – na
to zresztą nigdy nie zgodzi się jej rodzina. Chinonso sprzedaje wszystko, co posiada,
opuszcza swój dom, by zdobyć wykształcenie na uniwersytecie na Cyprze. Po przybyciu
na miejsce okazuje się, że został podstępnie oszukany przez nigeryjskiego pośrednika –
nie czeka na niego miejsce na uczelni. Nie ma też domu, do którego mógłby wrócić, a od
ukochanej Ndali dzielą go setki kilometrów. Czy uda mu się odnaleźć swoje miejsce
i szczęście u boku kobiety, która jest tą jedyną? Autor, pisząc w tradycyjnym stylu literackim ludu Igbo i czerpiąc z nigeryjskiego folkloru, tworzy niesamowitą, mityczną opowieść
o przeznaczeniu i determinacji. Powieść o uchodźstwie, jako metaforze naszych czasów.
Książka znalazła się na krótkiej liście powieści nominowanych do nagrody „Bookera” za
2019 rok.

Autor: Stefan Darda / Tytuł: Jedna krew / Wydawnictwo: Videograf II / Gatunek: Powieść sensacyjna, thriller
Był rok 1984, gdy w niewielkiej bieszczadzkiej wiosce miały
miejsce dramatyczne wydarzenia, po których nieboszczykom przed pochówkiem odcinano głowę i przebijano pierś
metalowym zębem brony. Po jakimś czasie zaniechano tego
zwyczaju i przez wiele lat żaden zmarły nie zakłócał spokoju tamtejszym mieszkańcom. Wieńczysław Pskit w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku był małym chłopcem
i cudem uniknął niebezpieczeństwa ze strony ukochanej
siostry. Miał nadzieję, że nigdy więcej nie usłyszy o jednej krwi, która burzy się w żyłach po
śmierci i każe szukać wiecznego ukojenia. Tymczasem rok 2011 niespodziewanie wskrzesza dawne koszmary…

Czytelnicy
polecają

Autor: Jenny McLachlan / Tytuł: Powrót do
krainy Smoków (t. 2) / Wydawnictwo: Zielona
Sowa / Gatunek: Fantasy
Kiedy Artur i Rose byli mali, w wyobraźni wyruszali do
Krainy Smoków. Traﬁali tam przez rozkładane łóżko
stojące na strychu dziadka. Teraz bliźnięta nie mogą
się doczekać powrotu do Krainy. Ale kiedy tam wracają, nie ma czasu na zwiedzanie, ponieważ ich wróg
Wroniak (strach na wróble) czyha na ich życie. Tajemnicza skrzynia w Krainie Smoków zawiera rzeczy,
które zawsze najbardziej przerażały bliźnięta, a jeśli
Wroniak ją przejmie, Kraina Smoków znajdzie się
w ogromnym niebezpieczeństwie. Wkrótce Artur i Rose wyruszają na kolejną ekscytującą
przygodę w towarzystwie starych przyjaciół i nowych sprzymierzeńców. Ale czy dotrą do
skrzyni, zanim zrobi to Wroniak? A jeśli otworzą skrzynię, co w niej zobaczą?
Stanowi kontynuację książki „Kraina Smoków”.

Autor: Anne Goscinny / Tytuł: Lukrecja rusza
w świat / Wydawnictwo: Znak / Gatunek:
Opowiadanie
Nadchodzą wielkie zmiany i to nie wróży nic dobrego! W sekundę mój cały świat legł w gruzach
Chyba tylko babcię Scarlett ucieszył niespodziewany wypad do restauracji w środku tygodnia.
Grzegorz, mój ojczym, zaprosił nas wszystkich na
obiad i ogłosił, że dostał awans. Mam się cieszyć?
Nigdy w życiu! Nowe stanowisko oznacza przeprowadzkę na drugi koniec Francji! To jakaś totalna katastrofa: nowy dom, nowa szkoła,
a przede wszystkim bolesne rozstanie z najlepszymi przyjaciółkami Linami! Zrobię
wszystko, żeby do tego nie dopuścić Zwłaszcza, że do naszej paczki dołączyła ostatnio nowa, fajowa dziewczyna Simone. Nie mogę ich stracić. I wiecie co? Chyba
czas na zmiany na głowie. Już nie jestem przecież mała, a ten mój warkocz jest jakiś
dziecinny. Ciężko to wszystko ogarnąć! Inne książki autorki o przygodach Mikołajka
w spódnicy to „Lukrecja”, „Lukrecja stawia na swoim”, „Lukrecja na pierwszym
planie”, „Lukrecja i dziwny świat dorosłych”.
Autor: Kimberlie Hamilton / Tytuł: Opowieści
o psach, które ratowały świat / Wydawnictwo:
Znak / Gatunek: Opowiadania
Psy ratują świat i zmieniają bieg historii! Poznaj historie
prawdziwych psich bohaterów, którzy przyłożyli łapę do
tego, by świat był lepszy. Jak tego dokonali? Antis, psi lotnik, towarzyszył żołnierzom na pokładzie samolotów
w trakcie drugiej wojny światowej. Suczka Oddball opiekowała się pingwinami w Australii. Trakr, niezłomny
owczarek niemiecki, ratował ocalałych pod gruzami World
Trade Center. A urocza i harda Fortune tak bardzo podpadła samemu Napoleonowi, że aż chciał się jej pozbyć.
Przygotuj się na moc faktów i bohaterskich wyczynów, od których aż sierść się jeży! Kudłata
i rozszczekana lektura dla wszystkich, którzy mają bzika na punkcie psów.
Inna polecana książka autora to „Opowieści o kotach, które rządziły światem: 30 kocich bohaterów, którzy dokonali niezwykłych rzeczy”.

Autor: Małgorzata Barańska-Guz / Tytuł:
Poranki Sercowej Mamy / Wydawnictwo:
Kłębek Uczuć / Gatunek: Powieść obyczajowa
Ciepła i wzruszająca opowieść o miłości, która
w przystępny i obrazowy sposób uczy zrozumienia i akceptacji własnych uczuć, pomagając dzieciom oswoić złość, strach, smutek czy wstyd
i pokazując, że nie ma lepszych czy gorszych
emocji i wszystkie zasługują na zaopiekowanie.
Dla rodziców stanowi wskazówkę, jak świadomie
i uważnie odpowiadać na potrzeby emocjonalne dziecka. Uczy, jak empatycznie wspierać,
mądrze kochać i być blisko. Przez świat emocji poprowadzą Cię: Smutny Smuteczek,
Gniewna Złość, Speszony Wstydzik, Straszny Straszek, Wesoła Radość oraz ich Sercowa
Mama.

Autor: Agnieszka Jankowska-Figaj / Tytuł:
Przygody psa i sowy. Bajki o uważności / Wydawnictwo: CoJaNaTo / Gatunek: Bajki
Seria opowieści o rozrabiającym psie, mądrej
sowie i innych mieszkańcach lasu, którzy dzięki
kolejnym przygodom odkrywają, do czego może
przydać się oddech, kiedy coś nas przestraszy?
Jak czerpać radość z drobnych rzeczy, które nas
spotykają? Jak podziękować komuś najpiękniej?
Czym są cierpliwość, życzliwość i szczęście?
I wiele innych uczuć i sposobów radzenia sobie ze
światem, który czasami może wydawać się wielki,
trudny i przytłaczający. Poznaj psa i sowę. Pies jest niezwykle ostrożny i nieco nieprzewidywalny. Zdarza się, że ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji. Działa bardzo
szybko, stąd czasem się myli. Ma świetne wyczucie kierunku i z ogromną ciekawością
bada wszystkie strony świata. Lubi działać w sprawdzony sposób, podchodzi z nieufnością do nowych rzeczy. Jest świetnym przyjacielem i zawsze służy pomocą. Uwielbia zapach świeżej trawy i jedzenie dosłownie każde, ale szczególne zamiłowanie ma do
miodowego tortu i rozmarynu. Sowa jest świetną słuchaczką. Spokój, mądrość i zamiłowanie do obecności sprawiają, że odnosi sukcesy w rozwiązywaniu różnych problemów
(najczęściej psa). Zawsze gotowa do wygładzenia nierównych sytuacji. W (rzadkich) przypadkach, gdy wszystko wymyka się jej spod kontroli, robi sobie przerwę i uważnie oddycha, aby przywrócić ogólną harmonię. Zdolność do empatii pomaga jej zapewniać psu
emocjonalne wsparcie. Nade wszystko ceni dumanie, przyrodę, kontakt z naturą i lekkie podmuchy wiatru w piórach. Mieszka w dziupli wysoko na drzewie.

Autor: Ewa Nowak / Tytuł: Orkan Depresja /
Wydawnictwo: Egmont / Gatunek: Powieść
psychologiczno-obyczajowa dla młodzieży
Szesnastoletni Borys Orkan cierpi na depresję. Środowisko, w którym żyje, dostarcza chłopcu wiele miłości i cierpienia – jak to w życiu. Choroba sprawia,
że chłopiec zaczyna widzieć swoje życie jedynie jako
pasmo niekończącej się udręki. Samobójcza śmierć
sąsiada i toksyczna znajomość z poznanym na oddziale psychiatrycznym Miszą prowadzą Borysa do
fascynacji samobójstwem. Otoczony rodziną, znajomymi i serdeczną miłością dziewczyny, Borys odpycha wszystkich i z wolna pogrąża się w samotności. Udręczony chorobą, nie widzi już dla
siebie wyjścia...
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Przepis na książkę
czytelnicy gotują

| Sonia Wąsowska, Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla
Irlandzki dramaturg George Bernard Shaw pisał: „Nie ma
bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia”. I chciałoby
się dodać – do literatury! Połączenie kulinariów oraz literatury
to pomysł traﬁony. Na dowód tego przypomnimy inicjatywę
„Przepis na książkę. Czytelnicy gotują”. Taki właśnie tytuł nosi
wyjątkowa internetowa książka kucharska, która powstała
dzięki współpracy grupy warszawiaków z Biblioteką na Pradze-Południe. Pomysł na tę nietypową akcję pojawił się w kwietniu 2020 r., gdy ze względu na pandemię placówki biblioteczne
wciąż były zamknięte, a nasza działalność opierała się przede
wszystkim na promocji czytelnictwa online. Zależało nam na
zaproponowaniu oryginalnego działania kulturalnego, które pomogłoby utrzymać kontakt z Czytelnikami. Wówczas internauci
bardzo często publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia swoich wypieków czy wykwintnych dań, na których przygotowanie wcześniej nie mieli czasu. W tym trudnym okresie
dla wielu osób kuchnia stała się miejscem, gdzie można było
przyjemnie spędzić czas, odpocząć i rozwijać swoje umiejętności kulinarne. Zatem, jak widać, podjęcie tematu gotowania
było dla nas oczywistym wyborem. Zdecydowaliśmy też,
że książka ukaże się wyłącznie w wersji elektronicznej, aby
w dobie pandemii była dostępna dla każdego Czytelnika.
Nabór przepisów do publikacji „Przepis na książkę. Czytelnicy gotują” trwał przez dwa miesiące. W tym czasie otrzymaliśmy niemałą ilość propozycji, których różnorodność
i pomysłowość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Warto
podkreślić, że przepisy pochodziły nie tylko od mieszkańców
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Pragi-Południe – swoje receptury wysyłali również mieszkańcy
innych dzielnic Warszawy. Premiera publikacji miała miejsce
18 września 2020 r.
Co zawiera „Przepis na książkę. Czytelnicy gotują”? Trzydzieści receptur, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na preferowaną dietę. To pozycja zarówno dla
wielbicieli kuchni mięsnej, jak i wegetarian, wegan czy osób na
diecie bezglutenowej. Przepisy zostały stworzone przez Czytelników albo zostały pozyskane dzięki poleceniom ich znajomych
i przyjaciół. Dla tych, którzy lubią poznawać świat poprzez jedzenie, mamy pomysły na dania i przetwory między innymi
z Lwowa, Włoch, Indii czy Korei. Oczywiście nie zabraknie również przepisów z kuchni polskiej. Zdradzimy, że jedną z perełek jest wysłany przez panią Hanię przepis na kapustę
faszerowaną po warszawsku przekazywany z pokolenia na pokolenie! Ucieszą się również amatorzy słodkości, którzy
w książce odnajdą rewelacyjny przepis na pączki, bananowe
gofry czy letnie ciasto z owocami. Mówiąc krótko – jest to pozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela dobrej kuchni! Cieszymy się, że tyle osób zaufało naszej Bibliotece i zdecydowało
się przekazać swoje pomysły na dania. Zapraszamy do lektury
oraz życzymy wielu przyjemności z odtwarzania przepisów naszych Czytelników. Kto wie, może w przyszłości warto byłoby
powtórzyć tę akcję i wspólnie z Wami stworzyć jej drugą część?
Publikacja „Przepis na książkę. Czytelnicy gotują”
jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki
www.bppragapd.pl oraz na platformie ISSUU.

