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ZrobiliÊmy to!
W hollywoodzkim stylu...

17 lutego odby∏a si´ premiera filmu nakr´conego w celu promocji naszej biblioteki.

A. Espinosa jest tak samo nieszablonowy jak jego
twórczoÊç. Autor, tak silnie doÊwiadczony przez los -

Kadr z filmu „Co naprawd´ dzieje si´ w bibliotece” - Wampir To-
mek (autor B. Szatanik)
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TO POLECAM

Jest to pierwszy taki trailer w Polsce, tym bardziej
si´ cieszymy, ˝e mile Paƒstwa zaskoczy∏. Film promujà-
cy bibliotek´ pokazuje, ˝e wizyta w bibliotece mo˝e
byç pe∏nà napi´cia, akcji i grozy przygodà trwajàcà
ca∏e ˝ycie. Zapowiada, ˝e na pewno nudno nie b´dzie
i na jednej wizycie si´ raczej nie skoƒczy. Ukazuje bi-
bliotek´ w innym Êwietle ni˝ dotychczas - nie tylko
jako miejsce dziedzictwa narodowego czy regiona-
lizmu - ale i przestrzeƒ pe∏nà emocji i napi´cia, zabawy
i przygody. W takim tonie zosta∏ nakr´cony dyna-
miczny, wartki, pe∏en akcji trailer.

Biblioteka to miejsce gdzie zdobywa si´ wiedz´,
∏amie schematy, poznaje innowacje. DziÊ to nie tylko
miejsce, gdzie „narodowo” czyta si´ wieszczy i gromadzi
informacje o regionie, to równie˝ przestrzeƒ, gdzie
budujemy roboty i gramy w gry fabularne. Organi-
zujemy gry miejskie, pikniki, happeningi. To miejsce
na lektur´, fantazj´ i przygod´. Miejsce, gdzie nauczysz
si´ serfowaç po internecie, zrobisz animacj´ poklat-
kowà, dowiesz si´ wi´cej na temat wspó∏czesnych
technologii. Nasi znakomici koledzy w kraju budujà
roboty z lego, robià flashmoby promujàce ksià˝ki,
organizujà „Noce w bibliotece” dla wielbicieli Harrego
Pottera. Organizowane sà ogólnopolskie akcje „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”, gdzie co roku tysiàce u˝ytkowni-
ków bibliotek wsiada na rowery i rusza w tras´, aby
pokazaç, ˝e biblioteka „wyje˝d˝a” wr´cz do ludzi. Zna-
na jest te˝ sesja zdj´ciowa „Bibliotekarz - zawód gla-
mour”- która jest prawdopodobnie najlepiej wykona-
nà, a z pewnoÊcià najbardziej docenionà w mediach
„pozabibliotekarskich” akcjà, jakie powsta∏y  w ostatnim
czasie w bibliotece. Odpowiedzialny za nià jest zes-
pó∏ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moràgu.

Film „Co naprawd´ dzieje si´ w bibliotece” nakr´-
cony przez Neskam Studio wpisuje si´ w ten kierunek
promocji bibliotek, a co za tym idzie - promocj´ czy-
telnictwa. Nawiàzujàc do popkultury, staramy si´ prze-
de wszystkim o m∏odego czytelnika. Nie chcemy byç

ju˝ przykurzonà bibliotekà z paniami w staromodnych
okularach. JesteÊmy instytucjà nowoczesnà, dostoso-
wanà do wymogów XXI wieku. W ten sposób staramy
si´ o wy˝sze statystyki czytelnictwa w kraju.

Kiedy us∏yszeliÊmy od re˝ysera Bartka Szatanika
propozycj´, aby scenariusz by∏ w j´zyku angielskim,
nikt z nas nie mia∏ wàtpliwoÊci, ̋ e to strza∏ w dziesiàtk´.
B´dzie Êwiatowo! Wiele osób w komentarzach na fan-
pagu zapyta∏o, dlaczego nie w j´zyku polskim, na co
najtrafniej odpowiedzia∏ re˝yser Bartek Szatanik: Jes-
tem przeciwny amerykanizacji wszystkiego, ale tylko
wtedy, kiedy jest to rzeczywiÊcie owczy p´d. W tym
wypadku jest to akurat Êwiadomy wybór. Zdecydo-
waliÊmy, ˝e zrobienie filmu w j´zyku angielskim b´-
dzie wi´kszym wyzwaniem, angielskie dialogi brzmià
lepiej do tego gatunku (trailer filmowy) pasujà bar-
dziej ni˝ polskie - bezdyskusyjnie, poniewa˝ to Ame-
rykanie stworzyli ten styl filmowy (a my w tej pro-
dukcji odwo∏ujemy si´ do stworzonego przez nich
kanonu). PracowaliÊmy nad tym filmem 3 miesiàce
i uwa˝am, ˝e aktorzy stan´li na wysokoÊci zadania
i bardzo dobrze zagrali swoje role w obcym dla nich
j´zyku.

Podczas kr´cenia zdj´ç by∏o naprawd´ profesjo-
nalnie. Mo˝na z dumà powiedzieç o grajàcych w filmie
licealistach i gimnazjalistach - spisali si´ na medal.
Pracowali w pocie czo∏a, skupieni, poÊwi´cajàc swój
wolny czas. Nad projektem czuwa∏ ¸ukasz Ma∏ecki -
nauczyciel i informatyk z ciechociƒskiego liceum.

Film mo˝na obejrzeç na naszej stronie internetowej
www.biblioteka.ciechocinek.pl, na naszym fanpage na
Facebooku i oczywiÊcie na Youtube, wpisujàc has∏o:
biblioteka Ciechocinek.

          Lidia Wasilewska

fot. nades∏ane

Albert Espinosa
„JeÊli powiesz mi, bym

przyszed∏, rzuc´ wszystko
i przyjd´… Ale musisz mnie

poprosiç”




