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Podsumowaƒ czas... Dzia∏aƒ czas....

Rok 2013 to dla naszej biblioteki dobry rok. Nieba-
wem minà 2 lata od przenosin do nowej siedziby.
Stworzone nam warunki prze∏o˝y∏y si´ przede wszyst-
kim na wi´kszà liczb´ osób wypo˝yczajacych ksià˝-
ki (dzia∏ dla doros∏ych i dzieci´cy). W porównaniu do
2011 (ostatni na starych Êmieciach) wzros∏a o ponad
20%! Kilkukrotnie wzros∏o grono osób korzystajacych
z czytelni oraz komputerów, bo wzbogaciliÊmy iloÊç
stanowisk z 3 do 9.

W grudniu br. uda∏o si´ zdobyç dofinansowanie
w wysokoÊci 12.000 z∏ na zakup nowoczeÊniejszego
sprz´tu komputerowego z programu „Kraszewski -
Komputery dla bibliotek 2013”. Nie by∏o to takie pros-
te, ale pomys∏ów nam bibliotekarzom i naszym wolon-
tariuszom nie brakuje. Z innych, pozabud˝etowych
Êrodków, pozyskaliÊmy 7. 428 z∏otych z programu Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowoÊci wydawniczych
do bibliotek”. Pieniàdze te pozwoli∏y na  zakup naj-
nowszych tytu∏ów. Nieocenione sà te˝ dary ksia˝ko-
we od naszych czytelników. GdybyÊmy mieli wymieniç
wszystkich darczyƒców, niniejsze wydanie zawiera∏o-
by same nazwiska. Biblioteka proponuje równie˝ ak-
cj´ „Uwolnij ksià˝k´”, gdzie na regale stojà ksià˝ki
do podzielenia si´ z innymi.

 Du˝ym sukcesem by∏o wygranie ogólnopolskie-
go konkursu dla bibliotek „Czarna Ksià˝ka Kolorów”
(organizowanego przez wydawnictwo Widnokràg),
gdzie oprócz nagrody ksià˝kowej zdobyliÊmy presti˝
wÊród innych bibliotek w Polsce, ale co najwa˝niej-
sze goÊcimy teraz cz´sto dzieci ze szkó∏ i przedszkoli
ciechociƒskich oraz Stawek na naszych lekcjach biblio-
tecznych.

Biblioteka jest wielka nie dzi´ki wymiarom, a zaw-
dzi´cza to swojej goÊcinnoÊci. Parafrazujàc s∏owa
R. Tagore, to w∏aÊnie u nas spotyka si´ Ciechociƒskie
Stowarzyszenie Diabetyków, a tak˝e pr´˝na Sekcja
Literacka Uniwersytetu dla Aktywnych. GoÊciliÊmy
wszystkich na spotkaniach z pisarzami, a w tym roku

by∏o ich kilka: z W∏odzimierzem Kowalewskim autorem
„Excentryków”, Joannà Jurkiewicz, Tomaszem Woje-
wodà, Ma∏gorzatà Iwanowskà - Ludwikowskà, Krystynà
Wasilkowskà - Freulichowskà. Wiele ciekawych spotkaƒ
tematycznych poprowadzi∏a Pani Klara Drobniewska.
Spotkania odbywa∏y sie naprzemiennie z Klubem Ludzi
UÊmiechni´tych, czyli naszym Dyskusyjnym Klubem
Ksià˝ki. Tak powsta∏y Piàtkowe Popo∏udnia Literackie.
Czytalismy te˝ Narodowo, w tym roku na Parterach
Hellwiga zabrzmia∏ hrabia Fredro. Ju˝ drugi raz z rz´du
Kancelaria Prezydenta RP dostarczy∏a pamiàtkowà pie-
cz´ç, po której odbicie zgromadzi∏o si´ wielu ch´tnych.

Co si´ dzia∏o w Mamotece - naszym Klubie Rodzin-
nym mogliÊcie Paƒstwo Êledziç w prasie i na stronach
internetowych. DebiutowaliÊmy z Halloween, poza
tym by∏y mi´dzy innymi afrykaƒskie taƒce, Klaun Koko,
zabawy z chustà Klanza, Arteterapia, zaj´cia z Ekoani-
matorkà. Na spotkania Eko zapraszamy od nowego
roku ju˝ systematycznie raz w tygodniu. B´dzie tu wie-
le nietuzinkowych wra˝eƒ.

Zaczà∏ dzia∏aç Klub Gier Niekomputerowych adre-
sowany do starszej m∏odzie˝y, a w jego ramach nocne
sesje gier fabulalarnych. M∏odzi i troch´ starsi odkryli
ponownie urok gier planszowych. Dysponujemy wie-
loma tytu∏ami typu Carcassonne, Hobbit, Kolejka, Mali
Powstaƒcy, Remik s∏owny.

Czytelnia - Galeria równie˝ ma swoje powody
do chwalenia. Ârenio co dwa miesiàce otwieramy nowe
wystawy, a ostatnio wzbogaciliÊmy si´ nawet o pianino.

Biblioteka t´tni ˝yciem.
Co w nowym roku? Przede wszystkim b´dzie nowa

strona internetowa biblioteki. Klub Gier Niekompute-
rowych wzbogaci si´ jeszcze o ciekawe gry planszowe
oraz stolik w czytelni zapraszajàcy do gry w szachy.
W soboty odbywaç si´ b´dà spotkania Ekorycerzy,
a od lutego zaprosimy dzieci do Bajkowej Strefy Rela-
ksu.Naturalnie przede wszystkim b´dziemy dalej dbaç,
aby by∏y nowoÊci wydawnicze, ciekawe tytu∏y prasowe.
OczywiÊcie nie zapomnimy o reklamie. Na rok 2014
wydaliÊmy kalendarzyki promujàce bibliotek´ (i kino!),
mamy w∏asne zak∏adki do ksià˝ek, planujemy folder
o bibliotece i szereg konkursów z nagrodami.

Czego byÊmy sobie ˝yczyli? Pragniemy, aby w∏adze
miasta by∏y Nam tak przychylne jak obecnie, aby od-
wiedzali Nas wszyscy, nie tylko po ksià˝ki, aby cieka-
wych nowoÊci ksià˝kowych nigdy nie zabrak∏o i oczy-
-wiÊcie spotkaƒ, rozmów i udanych wydarzeƒ. Z okazji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i zbli˝ajàcego si´ Nowego
Roku dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki pu-
blicznej w Ciechocinku pragnà z∏o˝yç wszystkim ser-
deczne ˝yczenia i podzi´kowaç za tak wspania∏e oka-
zywanie Nam wielkiego serca i pomocy.
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