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Bibliotek´ swà widz´ ogromnà...

- Prosz´ przybli˝yç histori´ biblioteki.
- JesteÊmy bibliotekà miejskà z du˝ymi tradycjami.

Pierwsze ksià˝ki nosi∏y numery nadane w 1948 roku.
Zbiory przez lata przyrasta∏y systematycznie, wzboga-
cane darami, depozytami i zakupami. Gorzej sytuacja
wyglàda∏a z lokalizacjà . Przez dziesiàtki lat bibliote-
ka nie mia∏a sta∏ego miejsca, przerzucana by∏a ciàgle
z lepszych i gorszych warunków. Podobnie sytuacja
wyglàda∏a z ∏àczeniem i dzieleniem biblioteki z do-
mem kultury, co nie sprzyja∏o rozwojowi i stabiliza-
cji.

- Od 2008 roku biblioteka dzia∏a jako odr´bna
instytucja. Jak wp∏yn´∏o to na rozwój biblioteki?

- Wreszcie w 2008 roku, dok∏adnie z dniem 01 lip-
ca nastàpi∏ miejmy nadziej´ sta∏y podzia∏ i staliÊmy si´
samodzielnà placówkà. Ogólnopolska tendencja ∏àcze-
nia placówek kulturalnych stanowi∏a bardzo chybio-
ny pomys∏, bowiem wi´kszoÊç Êrodków finansowych
wykorzystywano na dzia∏alnoÊç kulturalnà domów
kultury, pozostawiajàc bibliotekom marne grosze.
Od momentu podzia∏u i dzi´ki zrozumieniu naszych
potrzeb przez w∏adze miasta, biblioteka mo˝e realizo-
waç swoje plany. Jednak prze∏omowym momentem
okaza∏o si´ oddanie w 2012 r. na potrzeby biblioteki
nowoczesnego lokalu w centrum miasta. Jest to idealna
lokalizacja i przestrzeƒ.

- W wywiadzie z 2008 roku dla „Zdroju Ciechociƒ-
skiego” wspomina∏a Pani, i˝ Pani marzeniem jest
„stworzenie biblioteki - azylu, miejsca cichego, pe∏ne-
go wygodnych kanap, dyskretnych foteli wÊród rega-
∏ów...”. Chyba cel zosta∏ osiàgni´ty...?

- Przypomnia∏a Pani moje s∏owa z 2008 roku o stwo-
rzeniu przytulnego azylu w bibliotece. MogliÊmy to
dopiero zrealizowaç w nowym obiekcie. Stworzono
nam - pracownikom, a przede wszystkim czytelnikom

wspania∏e warunki i mo˝liwoÊci. Wyposa˝yliÊmy bi-
bliotek´ i czytelni´ na miar´ XXI wieku. Szczególny
nacisk po∏o˝y∏am na dzia∏ania oddzia∏u dla dzieci
i m∏odzie˝y. Zawsze marzy∏am, ̋ e b´dzie on wyjàtkowo
kolorowy, odpowiednio wyposa˝ony oraz przyjazny
dziecku i zach´cajàcy do korzystania z oferty bibliote-
cznej. W oddziale dla doros∏ych stworzyliÊmy kawia-
renk´ internetowà z kilkoma stanowiskami kompute-
rowymi z urzàdzeniami peryferyjnymi, bo nie wyobra-
˝am sobie obecnie biblioteki bez takich udogodnieƒ.
Aby stworzyç element przytulnoÊci i azylu ustawiliÊ-
my kilka foteli i kanap´, a przy nich lampy. Czytelnik,
chodzàc mi´dzy pó∏kami z ksià˝kami czy czytajàc pras´,
mo˝e przysiàÊç i czytajàc ksià˝k´, delektowaç si´ Êwie˝o
parzonà w ekspresie kawà. Pochwaliç mo˝emy si´ tak-
˝e wspania∏à czytelnià - galerià „Bibliofil”, w której
organizujemy kilka razy w roku wernisa˝e i spotkania
z ciekawymi ludêmi. Chcemy stworzyç artystom, zw∏asz-
cza amatorom, miejsce do pochwalenia si´ swoim
talentem. Czekamy na zg∏oszenia od  malarzy, rzeê-
biarzy, fotografików.

- Ciàgle s∏yszymy, ˝e Polacy nie czytajà. Wed∏ug
dr Romana Chymkowskiego, kierownika Instytutu
Ksià˝ki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, ponad
60% Polaków w ciàgu ostatniego roku nie przeczyta∏a
ani jednej ksià˝ki, a liczba czytelników aktywnych,
którzy przeczytali wi´cej ni˝ 6 ksià˝ek, stanowi zale-
dwie 11%. Jak ocenia Pani to zjawisko?

- Alarmujàce dane o fatalnym stanie czytelnictwa
Polaków uwa˝am za przesadzone. Mam ambiwalent-
ne odczucia. Lepszy efekt mo˝na osiàgnàç, chwalàc
wszystkich czytajàcych, ni˝ stale narzekaç na pozo-
sta∏ych. Nale˝y organizowaç wi´cej akcji typu „Ca∏a
Polska czyta dzieciom”, zastanowiç si´ nad cenami
ksià˝ek i nie windowaç ich w nieskoƒczonoÊç. JeÊli
bibliotek nie staç na niektóre pozycje, to co dopiero
zwyczajnego czytelnika. Z perspektywy czasu, jaki
sp´dziliÊmy w nowej placówce, mog´ powiedzieç,
˝e ciekawa i wszechstronna oferta przygotowana
przez biblioteki potrafi przyciàgnàç rzesze nieczy-
tajàcych dotàd ludzi. W obecnych czasach biblioteka
nie mo˝e ograniczaç si´ tylko do wypo˝yczania ksià-
˝ek i rysowania z dzieçmi, jeÊli chce si´ rywalizowaç
z nowymi mediami elektronicznymi. Musimy otworzyç
swoje podwoje dla ka˝dej grupy spo∏ecznej i wiekowej.
W chwili obecnej w naszej bibliotece piszemy ludziom
CV, pomagamy za∏atwiaç sprawy przez internet, ska-
nujemy, wyszukujemy akty prawne, itp.

- Kto Pani zdaniem czyta najwi´cej i po jakie

W  lipcu bie˝àcego roku min´∏o 5 lat, odkàd Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza ˚ernickiego
w Ciechocinku dzia∏a jako samodzielna instytucja. WczeÊniej stanowi∏a integralnà cz´Êç z domem
kultury. W rozmowie z Dyrektor Biblioteki Miejskiej Mariolà Ró˝aƒskà dowiedzieliÊmy si´, jak ocenia
funkcjonowanie biblioteki w ciàgu minionego pi´ciolecia, poziom czytelnictwa w kraju i naszym
uzdrowisku oraz jakie ma plany na przysz∏oÊç zwiàzane z rozwojem biblioteki.
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