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Nie samą książką… 

 
 cyklu „Zaproś wykła-
dowcę” 24 kwietnia br. 

odbył się kolejny wykład dra 
hab. Jacka Lipoka. Prelegent 
jest adiunktem w Katedrze 
Chemii Analitycznej i Ekolo-
gicznej Wydziału Chemii UO. 
Dziedziny, na których skupia 
się w pracy naukowej to che-
mia ekologiczna i biologiczna, 
biotechnologia i agronomia. 
Prywatnie pan Jacek Lipok jest 
zapalonym żeglarzem, miłoś-
nikiem literatury i muzyki. Te-
mat wykładu: „Znachor w la-
boratorium – medycyna nie 
tylko ludowa” wiązał się z na-
ukowymi zainteresowaniami 
badacza. Podczas 45 minut 
przedstawiona została historia 
coraz bardziej świadomego 
wykorzystania substancji natu-
ralnych wykazujących właści-

wości lecznicze, ukazana w 
kontekście rozwoju chemii i 
współczesnej farmacji (cytat z 
Zaproszenia na wykład wyda-
nego przez GBP w Tarnowie 
Op.). W ciekawy – choć popu-
laryzatorski i zrozumiały spo-
sób prowadzony wykład zos-
tała wpleciona prezentacja ko-
mputerowa, której elementem 
uczyniono bogaty materiał ilu-
stracyjny. Sympatyczny i kom-
petentny wykładowca, cieka-
wie skonstruowana prelekcja 
oraz liczni, szczerze zaintere-
sowani i żywo reagujący słu-
chacze – to niezawodny prze-
pis na udane, satysfakcjo-
nujące wszystkich uczestni-
ków spotkanie. Tak było i tym 
razem: miło, interesująco, za-
bawnie. Jak dobre danie, tak i 
dobry wykład kończąc się po-
zostawiają apetyt na jeszcze. 

Stały słuchacz 

W 
O czytaniu i nie tylko 

 
tarsi czytelnicy zapewne 
pamiętają jeszcze organi-

zowane w czasach przeszłości 
(nie tak wprawdzie dawnej 
lecz powszechnie uważanej za 
minioną) kiermasze, wystawy i 
spotkania autorskie w ramach 
Międzynarodowych Dni Ksią-
żki i Prasy. Bibliofile i miłoś-
nicy książek czekali na owe 
wydarzenia cały rok, a przed 
straganami oferującymi atrak-
cyjne pozycje ustawiały się 
długie kolejki. Dziś rynek 
wydawniczy w Polsce jest 
ogromnie bogaty, a kolejek w 
księgarniach raczej nie spot-
kamy. Rzadko też się zdarza, 
że powodzenie jakiegoś tytułu 
jest tak duże, iż trzeba w 
błyskawicznym tempie doko-
nywać dodruków. Chlubnym 
wyjątkiem może być ostatni 
(już pośmiertny) tomik poezji 
naszej Noblistki (ile nakładu 
zostało wykupione przez pra-
wdziwych miłośników poezji 
Wisławy Szymborskiej, a ile 
przez snobów – pozostaje taje-
mnicą). Jednakże – nieco ina-
czej i mniej spektakularnie, 
choć nie mniej uroczyście – 
nadal koniec kwietnia i po-
czątek maja są okresem, w 
którym książka i ludzie się nią 
zajmujący znajdują się w cent-
rum uwagi. Czas świętowania 
rozpoczyna Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich – 
doroczne święto propagujące 
czytelnictwo, działalność edy-
torską i ochronę własności in-
telektualnej. Jest to święto or-
ganizowane przez UNESCO 
od 1995 roku. Jednak jego 
pomysł narodził się już w 
1926 roku w Katalonii, a w 
całej Hiszpanii obchodzony 
jest oficjalnie od 1930 roku (w 
innych hiszpańskojęzycznych 
krajach od 1964r.) 
 Na ostateczny wybór 
daty – 23 kwietnia, wpłynął 
fakt, że – zbiegiem okoli-
czności – jest to dzień bądź 
urodzin, bądź śmierci wielu 
słynnych twórców literatury. 
Urodzili się wtedy m.in. 
Miguel de Cervantes, William 
Shakespeare (z tym, że stand-
fordczyk – wg kalendarza ju-
liańskiego), Inca Garcilaso de 
la Vega, a z bardziej nam 
bliskich czasowo – Vladimir 
Nabokov. Może zaciekawi 
czytelników, że we wspaniałej 

(jako miejsce inicjacji święta) 
Katalonii w tym dniu (będą-
cym jednocześnie świętem 
narodowym obchodzonym ja-
ko Dzień Św. Jerzego, patrona 
tej prowincji) kobiety trady-
cyjnie obdarowuje się tam 
czerwonymi różami. W za-
mian panie ofiarują mężczyz-
nom… książki. 
 GBP w Tarnowie 
Opolskim także w tym dniu 
obdarowywała swoich czytel-
ników pięknymi pąsowymi ró-
żami. Otwarto także wystawę 
reprodukcji wybranych dzieł 
wybitnych malarzy pt. „Przy-
łapani na czytaniu”. 
 Kolejne święto tego 
okresu, to obchodzony od 18 
lat Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek – ustanowiony przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Z początku miało 
ono wymiar jedynie „zawo-
dowy”, z czasem stało się oka-
zją do organizowania przez 
książnice publiczne i uniwer-
sytety warsztatów, konferencji 
i spotkań w ramach Tygodnia 
Bibliotek. 
 Szczególne ożywienie 
działalności popularyzatorskiej 
rozciąga się zazwyczaj na cały 
maj. Należy przy tym zazna-
czyć, że biblioteki ogłaszają 
wówczas BEZKARNY MAJ 
– w ciągu tego jednego mie-
siąca w roku czytelnicy mogą 
zwracać wszelkie pozycje za-
gubione, zapodziane i zapo-
mniane wcześniej nie nara-
żając się przy tym na przy-
kre konsekwencje finansowe 
i wymówki. Bibliotekarze 
czekają i liczą na zwroty 
przetrzymywanych (nieraz 
latami) książek. 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tarnowie Opol-
skim zorganizowała z okazji 
święta skromną uroczystość. 
Wszystkie panie zgromadziły 
się tego dnia by przy kawie i 
słodkościach podzielić się 
swoimi radościami i troskami. 
Gratulacje złożyli im także 
tego dnia Wójt Gminy Krzy-
sztof Mutz oraz Przewodni-
czący Komisji Kultury Zyg-
munt Pietruszka obdarowując 
bibliotekarki pięknymi różami. 
Odwiedzający bibliotekę w ten 
świąteczny dzień czytelnicy 
także składali serdeczne życze-
nia. 
 
            Wiadomość redakcyjna 

 

S 

Bibliomaj 2012 
 

 ramach obchodów Mie-
siąca Bibliotek Gminna 

Biblioteka Publiczna w Tarno-
wie Opolskim wraz z filiami 
zorganizowała: 
- Wystawę reprodukcji ma-
larstwa „Przyłapani na czyta-
niu”; 
- Publiczne czytanie bajek. W 
GBP w dniach 14-18.05 dzie-
ciom czytali kolejno: Piotr 
Koziol – z-ca Wójta Gminy, 
Rudolf Urban – Przewodni-
czący Rady Gminy, Krzysztof 
Mutz – Wójt Gminy, Zyg-
munt Pietruszka – Przewod-
niczący Komisji Kultury, 
Zdzisław Barglik – Prezes 
„Labtaru”. W Filii GBP – Ra-
szowa 15 maja swojego głosu 
najmłodszym udzieliły czytel-
niczki: Maria Glagla, Maria 
Kampa, Aneta Rangosz. W 
Filii GBP – Przywory 11 ma-

ja dr stomatolog Jolanta Jar-
ka czytanie połączyła z edu-
kacją prozdrowotną i informa-
cją ortodontyczną. Później naj-
młodszym czytał także Prze-
wodniczący Komisji Kultury 
Zygmunt Pietruszka; 
- Spotkania z autorkami. W 
Przyworach 22 maja tamtej-
szy Dyskusyjny Klub Książki 
gościł Helenę Buchner, zaś 
DKK z Raszowej Izabellę 
Sowę; 
- Program artystyczny. Z oka-
zji Dnia Matki 24 maja zapre-
zentowano paniom z DKK i 
zaproszonym gościom w 
Przyworach premierę insceni-
zacji „Królewna Śnieżka i się-
dmiu krasnoludków”. Dzieci z 
kółka teatralnego „Krasnale” z 
Przywór, które przedstawienie 
zagrały, wystąpiły także dla 
przedszkolaków z Tarnowa 
Opolskiego. 
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