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DKK - CO TO ZA STWÓR?

Idea dyskusyjnych klubów ksià˝ki istnieje ju˝
od 1926 roku. Organizowane sà przez ksi´garnie, wy-
dawców, biblioteki czy nawet osoby prywatne. Kluby
te w znacznym stopniu oddzia∏ujà na rynek czytelniczy,
a ksià˝ki rekomendowane przez takie kluby wyznaczajà
trendy czytelnicze, majà wp∏yw na nak∏ad sprzedanych
egzemplarzy, promocj´, popularnoÊç autorów oraz
na to, komu przyznane zostanà najwa˝niejsze nagrody

literackie. Jest tak prosz´ Paƒstwa w Wielkiej Brytanii,
ale kto powiedzia∏, ˝e nie mo˝e byç w Polsce?

W nowej siedzibie biblioteki postanowiliÊmy roz-
budziç w czytelnikach ciekawoÊç i jeszcze wi´kszà mi-
∏oÊç do ksià˝ki. Na spotkanie inauguracyjne zg∏osi∏o
si´ kilku pasjonatów s∏owa pisanego. Moderator spo-
tkania - Lidia Wasilewska umiej´tnie pokierowa∏a pro-
jektem. Po wzajemnym poznaniu si´, uczestnicy dy-
skutowali o tym, czego szukajà w literaturze, jakim sà
typem czytelnika, jakie posiadajà nawyki czytelnicze
i oczywiÊcie co ostatnio czytali? Na drugim spotkaniu
cz∏onkowie DKK bli˝ej przyjrzeli si´ Excentrykom W∏o-
dzimierza Kowalewskiego. Ksià˝ka ta jest niezwykle
mi∏a sercu wielu mieszkaƒcom Ciechocinka, gdy˝ ak-
cja dzieje si´ w naszym miasteczku. Autor spaceruje
po znanych nam ulicach, opowiada o charakterystycz-
nych obiektach miasta. Opowiadanie uatrakcyjni∏y fo-
tografie artysty - amatora Stanis∏awa Kuczorskiego
z Norwegii, który ukocha∏ sobie Ciechocinek, a tak˝e
t´ ksià˝k´.

Dla naszych klubowiczów planujemy niespodzianki
w postaci gad˝etów literackich czy spotkaƒ przy kawie
i s∏odkoÊciach. Na dobry start cz∏onkowie klubu otrzy-
mali kubek DKK. Zapraszamy wszystkich ch´tnych
na kolejne spotkania klubu. Bli˝sze informacje znaj-
dà Paƒstwo w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ciechocinku przy ul. ˚elaznej 5.

         Mariola Ró˝aƒska

Kolejne tytu∏y serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku
lat wybierane sà ksià˝kà roku przez szwedzkie Jury Dzieci´ce, czyli nie-
mal 50 000 g∏osujàcych dzieci, a tym samym nie schodzà w Szwecji
z list bestsellerów. W Polsce równie˝ cieszà si´ du˝à popularnoÊcià. Ak-
cja ksià˝ek rozgrywa si´ w ma∏ym szwedzkim miasteczku Valleby i jego
okolicach. G∏ówni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzà do tej samej klasy
i wspólnie prowadzà ma∏e biuro detektywistyczne.

Ksià˝ki Êwietnie nadajà si´ dla dzieci, które w∏aÊnie zaczynajà samo-
dzielnie czytaç. Du˝a czcionka, wiele charakterystycznych czarno-bia∏ych
ilustracji oraz trzymajàca w napi´ciu akcja sprawiajà, ˝e nawet najbardziej
oporni mali czytelnicy si´gnà po s∏owo pisane z wypiekami na twarzach.

Mariola Ró˝aƒska (êród∏o internet)
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Janczak-Hausner


