
Pani tylko siedzi… 
 

łowa użyte jako tytuł po-
chodzą z wypowiedzi mło-

dego człowieka, który zwrócił 
się kiedyś do pracownicy 
biblioteki mówiąc: A pani tu 
tylko siedzi i wydaje ludziom 
książki. Nic pani nie robi, to 
mało pani zarabia. Niestety, 
ów gimnazjalista nie jest wcale 
w swych poglądach odosob-
niony, wielu niezorientowa-
nych w specyfice pracy biblio-
tek uważa podobnie.  
 
                 Jak mogli się zo-
rientować uważni czytelnicy 
naszego czasopisma, praca 
bibliotek to znacznie więcej 
niż tylko wypożyczanie ksią-
żek. W poprzednim numerze 
pisaliśmy o ukierunkowaniu 
pracy biblioteki na dzieci i 
młodzież - w czym szczególną 
aktywność przejawia bibliote-
ka w Nakle. Nie jest to jednak 
jedyna placówka, w której 
prowadzi się aktywną współ-
pracę ze szkołą i organizuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
zajęcia dla dzieci. GBP w 
Tarnowie Opolskim mniej 
organizuje zajęć o charakterze 
turystycznym czy rekreacyj-
nym (przypominamy, że w 
tym samym budynku aktywnie 
działa GOK, który także ma 
bogatą ofertę dla młodszych 
mieszkańców wsi i gminy), ale 

za to placówka wyspecjalizo-
wała się w lekcjach bibliotece-
nych i projektach edukacyj-
nych.  W siedzibie głównej  
znajduje się bogaty zbiór 
„europejanów”, gromadzonych 
od okresu przedakcesyjnego. 
Ponadto współpracuje z Re-
gionalnym Centrum Informacji 
Europejskiej i mieści się tu 
Punkt Informacji Europejskiej. 
Dla gimnazjum przygotowano 
ciekawą lekcję biblioteczną na 
temat zbliżającej się polskiej 
prezydencji  w UE. Młodsze 
dzieci natomiast poszerzyły 
swoją wiedzę o trio prezyden-
cji - czyli dowiedziały się Spo-
ro nie tylko o tym  jak nas-
tępuje przekazywanie prze-
wodnictwa, ale też dowie-
działy od kogo przejmujemy i 
komu przekazujemy prezy-
dencję. Bardzo ciekawą formę 
miały zajęcia kreujące posta-
wy obywatelskie przez dbałość 
o ochronę środowiska. Dzie-
ciom w zabawowej formie 
przekazano wiedzę o obowią-
zujących w Unii przepisach 
prawnych i formach aktywnej 
ochrony przyrody. Każda taka 
lekcja biblioteczna wymaga 
sporo czasu i wysiłku przy jej 
przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu.  
 
              W ciągu całego roku 
szkolnego  Oddział dla Dzieci 
GBP przygotował i przepro-
wadził  wiele lekcji bibliotecz-
nych spotkań autorskich i 
innych działań skierowanych 
bezpośrednio do dzieci i mło-
dzieży w różnym wieku - nie-
które przy współpracy z par-
tnerami, inne samodzielnie. 
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W Przyworach  spotkania  
i dyskusje 

 
ym razem pragniemy 
przedstawić bibliotekę 

„jako przestrzeń dla miesz-
kańców z inicjatywą” - na 
przykładzie  biblioteki  w 
Przyworach. Tamtejsza filia 
GBP zgromadziła grono szcze-
gólnie aktywnych pań, które 
angażują się chętnie w różno-
rodne przedsięwzięcia. Na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
gują czytelniczki skupione w 
Dyskusyjnym Klubie Książki, 
które – dzięki swej pasji – do-
skonale orientują się w nowoś-
ciach polskiej i światowej lite-
ratury. Panie te chętnie korzy-
stają z możliwości goszczenia  
autorek tworzących współ-
cześnie. Ostatnio właśnie od-
były się dwa takie spotkania – 
z profesor Dorotą Simonides i 
Heleną Buchner. Pani pro-
fesor, która gościła na zapro-
szenie DKK (24 maja) to – jak  
 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy wiemy - znawczyni i 
piewczyni śląskiej kultury 
materialnej i (przede wszyst-
kim) niematerialnej. Biblio-
grafia autorska Doroty Simo-
nides zawiera wiele pozycji 
naukowych, popularnych, lite-
rackich. Goszczącym ją pa-
niom przedstawiła swoje naj-
nowsze publikacje: Mądrość 
ludowa. Dziedzictwo kulturo-
we Śląska Opolskiego, Dlacze-
go drzewa przestały mówić. 
Ludowa wizja świata, Zbiór 

pamiętników. Prócz tego Ura-
czyła zafascynowane słuchacz-
ki wieloma nieznanymi im 
baśniami, legendami i anegdo-
tami śląskimi. Interesowała się 
także miejscowymi historiami 
i opowieściami.  

Po wyjeździe gościa czy-
telniczki kontynuowały spot-
kanie omawiając kolejną por-
cję „zadanych” lektur – Rosyj-
ską zimę autorstwa Daphne 
Kalotay i Kod emocji napisany 
przez Jolantę Kwiatkowską. 

Kolejne spotkanie Klubu 
odbyło się w bardzo urokliwej 
scenerii „Zakątka leśnego”- 
należącego do Państwa Mali-
ków. Tam to właśnie zapro-
szono Helenę Buchler – autor-
kę Hanyski, Dzieci Hanyski i 
Dziewczyn z Koziej Górki. 
Autorka prezentowała swoją 
najnowszą książkę - zbiór opo-
wiadań dla dzieci Opowiastki 
znad Brynicy. W piknikowej 
atmosferze dyskutowano też o 
ostatnio przez członkinie Klu-
bu przeczytanych powieściach 
Barbary Wood - Szamanka z 
nawiedzonego kanionu i Ulica 
rajskich dziewic. Oba utwory 
mówią o innych realiach, stro-
nach i obcej nam kulturze. 
Panie jednak znalazły w tych 
książkach wątki wspólne dla 
losu kobiet wszystkich czasów 
i krajów.  
                  Chociaż – z inicja-
tywy samych czytelniczek – 
biblioteka w Przyworach an-
gażuje się w wiele imprez 
skierowanych do kobiet (np. 
Babski Comber i inne spot-
kania), to nie zapomina też o 
innych swoich czytelnikach. 
Jako, że czas był sposobny 3 
czerwca zorganizowano kolej-
ną już edycję ogólnopolskiego 
programu „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Dzieci przedszkol-
ne i szkolne z klas I-III zebrały 
się, by posłuchać jak 
BARDZO WAŻNE OSOBY 
czytają bajki. Wójt Gminy 
Tarnów Opolski Krzysztof 
Mutz chętnie i umiejętnie zin-
terpretował głosowo bajeczkę 
Wiejski cyrk autorstwa Wie-
sława Drabika, a pani radna 
Patrycja Bartylla w bajce Zagi-
niona owieczka zapoznała 
młodych słuchaczy ze zgub-
nymi skutkami braku opieki 
nad zwierzątkami. Dzieci były 
zachwycone obiema historyj-
kami i z chęcią wypowiadały 
się na tematy poruszone w 

lekturze. Goście zostali nagro-
dzeni własnoręcznie przez 
dzieci zrobionymi medalami, 
bukiecikami papierowych 
kwiatków, piosenkami i wier-
szykiem.  
                  Te wydarzenia – 
oprócz normalnej pracy: aktu-
alizacji księgozbioru, prowa-
dzenia dokumentacji, sprawo-
zdawczości i – oczywiście- 
obsługi czytelników (a to 
trochę więcej niż tylko wy-
pożyczanie książek) miały 
miejsce w ciągu zaledwie 2 
tygodni. Więc panie w biblio-
tekach nie tylko „siedzą i 
wydają książki” . Czyż nie? 
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