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Jesionickie Centrum Działań Wspólnych  

zostanie otwarte wiosną przyszłego roku

Pierwotnie	planowany	termin	otwarcia	Centrum	Działań	Wspólnych		zostaje	przesunięty	z	powodu	
przedłużenia	prac	budowlanych.	Aktualny	termin	zakończenia	budowy	przypada	na	marzec	2019.	Do	tego	
czasu	z	pewnością	nie	dojdzie	do	otwarcia	pomieszczeń	lub	przeprowadzeniu	Biblioteki	Vincenza	
Priessnitza,	owszem	rozpoczną	się	wspólne	czesko-polskie	działalności	w	pomieszczeniach	zastępczych.

"Człowiek	strzela,	Pan	Bóg	kule	
nosi",	to	hasło,	którego	ważność	
sprawdzili	także	pracownicy	
podczas	budowania	Centrum	
Działań	Wspólnych		w	tylnym	
skrzydle	Teatru	Petra	Bezruča,	
(Divadlo	Petra	Bezruče),	kiedy	
odkryli	tajemnicę	starszego	budyn-
ku.	Więcej	o	aktualnym	stanie	
poinformował	dyrektor	Działu	
Inwestycyjnego	Miasta	Jesionik	
Jerzy	Uher:	„Chodzi	o	stosunkowo	
komplikowaną	rekonstrukcję	i	
wbudowanie	do	istniejącego	obiek-
tu".	Podczas	wykonywania	prac	
budowlanych	okazało	się,	że	istnieją-
ce	obiekty	są	w	złym	stanie	technicz-
nym,	co	dotyczy	materiałowego,	
technicznego	i	statycznego	rozwiąza-
nia,	skutkiem	czego	będą	dodatkowe	
prace	budowlane	i	przedłużenie	
terminu	zakończenia	wiosną	2018	
roku.	Przy	rekonstrukcji	podobnego	
charakteru	nie	można	nigdy	wyklu-
czyć	tych	problemów."	W	międzycza-
sie	na	budowie	przebiegają	burzliwe	
prace	i	z	fazy	rozbiórkowej	płynnie	
przechodzi	się	do	fazy	budowlanej.	
Centrum	Działań	Wspólnych	ma	już	
nowy	dach,	buduje	się	przybudów-

ka,	która	połączy	oba	istniejące	
obiekty.	W	piwnicy	budynku	prze-
biegają	prace	tak,	by	można	było	
tam	bezpiecznie	umieścić	kolekcję	
książek,	w	wielu	miejscach	kładzio-
ne	są	podłogi.	Jak	sami	mogą	
Państwo	się	przekonać	w	galerii,	
wiele	pomieszczeń	zaczyna	już	
przyjmować	podstawowe	obrysy.	
Wykonawca	był	ostatecznie	zmuszo-
ny	zwrócić	się	z	wnioskiem	o	
przedłużenie	terminu	budowy	i	to	

do	8	marca	przyszłego	roku.	Do	
czasu	uruchomienia	należy	doliczyć	
także	okres	niezbędny	do	wyposaże-
nia	pomieszczeń	meblami	i	przepro-
wadzenie	biblioteki.	Do	czasu	
otwarcia	Centrum	imprezy	po	
stronie	jesionickiej	będą	przebiegać	
w	pomieszczeniach	zastępczych	–	
już	w	przyszłym	numerze	przynie-
siemy	informacje	o	pierwszej	z	nich.
																																																																(jj)
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Nadpis

W	Bibliotece	Vincenza	Priessnitza	pracuje	już	
pani	wiele	lat.	Kiedy	zaczęła	pani	odczuwać,	że	
istniejące	pomieszczenia	nie	są	w	najbardziej	
optymalnym	możliwym	stanie?

To	już	bardzo	długi	okres.	Mogę	powiedzieć,	że	nasza	
biblioteka	ma	już	ponad	piętnaście	lat	problemy	z	
przestrzenią	dla	książek.	Ja	sama	pracuję	w	bibliotece	
już	dwadzieścia	trzy	lata	i	kiedy	jeszcze	dyrektorką	
biblioteki	była	pani	Jana	Horáčková	omawialiśmy	
temat	dotyczący	nowego	budynku	dla	biblioteki.	W	
grę	wchodziła	na	przykład	wersja	budynku	na	ulicy	
Březinová,	gdzie	dziś	mieści	się	Podstawowa	Szkoła	
Artystyczna.	Z	ówczesnym	panem	burmistrzem	
Krátkým	byliśmy	wtedy	na	przedstawieniu	teatru	
lalek	w	kompleksie	Teatru	Petra	Bezruča,	wtedy	
nawet	rozważano	przeprowadzkę	do	sąsiedniego	
budynku	tu	na	ulicy	Lipovskiej,	gdzie	mieści	się	Biuro	
Reprezentowania	Państwa	w	Sprawach	Majątkowych.	
Niektóre	możliwości	rozwiązywaliśmy	już	wcześniej	i	
w	sumie	aż	teraz,	po	chyba	trzydziestu	latach,	
wygląda	na	to,	że	biblioteka	będzie	rzeczywiście	
nowa.

Co	okazało	się	być	największym	mankamentem	
budynku	na	ulicy	Lipovskiej?

Pierwszy	problem	był	charakteru	budowlanego	–	
konstrukcję	budynku	zaatakował	kornik	i	w	pierws-
zym	piętrze,	gdzie	mamy	wypożyczalnię	dla	
dorosłych,	musiała	być	wsparta	słupami.	Owszem	ja,	
jako	bibliotekarka	odczuwałam	przede	wszystkim	to,	
że	nie	mamy	gdzie	dawać	książki.	Musieliśmy	
załatwić	magazyny	zewnętrzne,	co	jest	oczywiście	
utrudnieniem,	kiedy	czytelnik	nie	otrzyma	książki	
zaraz	w	dniu,	kiedy	po	nią	przychodzi,	ale	musi	
zaczekać,	niż	zostanie	sprowadzona	z	magazynu.

Jak	trudny	proces	będzie	przedstawiać	przepro-
wadzka	biblioteki	do	nowych	pomieszczeń?	Co	za	
wszystkie	zadania	czekają	Państwa	w	tym	kierun-
ku?

Przeprowadzka	będzie	bez	wątpienia	bardzo	trudna.	
Będziemy	przemieszczać	około	50	000	woluminów	i	

w	dodatku	w	przyszłym	roku	zaplanowaliśmy	jeszcze	
regularną	pięcioletnią	kontrolę	kolekcji	książek,	którą	
będziemy	wykonywać	jednocześnie	z	przepro-
wadzką.	Obecnie	musimy	jeszcze	wszystkie	książki	
wyposażyć	taśmami	RFID,	ponieważ	w	nowej	biblio-
tece	zostanie	zainstalowana	bramka	bezpieczeństwa.	
Na	każdą	książkę	muszą	być	ręcznie	naklejone,	
również	w	kombinacji	z	kontrolą	dla	bibliotekarek	
będzie	to	kawał	trudnej	roboty.

Jak	obecnie	wygląda	kolekcja	książek	Biblioteki	
Vincenza	Priessnitza?	Jak	wielka	część	w	nowym	
budynku	biblioteki	będzie	dostępna	bezpośred-
nio	dla	czytelników	i	gdzie	zostanie	przechowy-
wana	reszta	książek?

Jak	już	wskazałam	powyżej,	będziemy	przeprowad-
zać	ok.	50	000	wolumenów,	które	potem	powinny	być	
do	dyspozycji	czytelnikom	w	pomieszczeniach	nowej	
biblioteki.	Dysponujemy	jeszcze	magazynem	zew-
nętrznym	w	budynku	IPOS,	który	na	razie	chcemy	
zachować,	ponieważ	tam	mamy	szereg	starszych	
publikacji	i	stopniowo	powinno	tam	dojść	do	prze-
mieszczenia	dalszych	wolumenów.

O	przyszłej	przeprowadzce	biblioteki	z	całą	
pewnością	wiedzą	także	Państwa	czytelnicy.	Jakie	
informacje	zwrotne	oczekuje	pani	od	ww.	czytel-
ników?	Czy	też	się	cieszą?	Są	ciekawi?

Czytelnicy	są	bardzo	ciekawi,	interesuje	ich,	kiedy	się	
będzie	biblioteka	przeprowadzać	do	nowych	pomie-
szczeń	i	większość	czytelników	bardzo	to	sobie	życzy,	
ponieważ	odczuwają	brak	miejsca	przede	wszystkim	
w	dolnej	części	w	oddziale	dla	dorosłych	i	mówią,	że	
już	dawno	mieliśmy	przebywać	w	nowym	budynku.	A	
więc	mamy	z	tego	takie	uczucie,	że	życzenie	czytelni-
ków	i	nas	bibliotekarek	jest	identyczne.

Biblioteka	nie	jest	tylko	stricte	usługą	wypożycze-
nia,	ale	pełni	także	pewną	funkcję	społeczną	–	w	
bibliotece	są	organizowane	imprezy	edukacyjne	i	
rozrywkowe,	jest	miejscem	spotkań	ludzi.	Co	
według	pani	ma	posiadać	dobra	biblioteka,	by	
goście	czuli	się	w	niej	dobrze?

O O Bibliotece Vincenza Priessnitza

s Evą Pavlíčkovą
Dobra	biblioteka	to	nie	tylko	obszerna	kolekcja	książek,	ale	także	życzliwy	i	profesjonalny	kolektyw	
–	i	pod	tym	względem	jesionicka	Biblioteka	Vincenza	Priessnitza	ma	rzeczywiście,	na	czym	budować.	
Z	 kierownikiem	biblioteki	 Evą	 Pavlíčkovą,	 którą	można	 spotkać	 za	 ladą	 biblioteczną	 już	 ponad	
dwadzieścia	 trzy	 lat,	 rozmawialiśmy	 nie	 tylko	 o	 nadchodzącej	 przeprowadzce	 do	 pomieszczeń	
Centrum	Działań	Wspólnych,	ale	także	o	tym,	czego	nie	powinno	brakować	w	rzeczywistej	bibliotece	
i	wielu	kolejnych	ciekawostkach.
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Biblioteka	powinna	mieć	przede	wszystkim	dla	
czytelników	tę	książkę,	którą	wymagają.	To	nasze	
podstawowe	zadanie	–	by	byliśmy	zdolni	pośred-
niczyć	książkę	albo	z	naszej	kolekcji	albo	zamówić	
książkę	za	pośrednictwem	usługi	międzybiblio-
tecznej	wypożyczenia.	Nowa	biblioteka	będzie	
potem	oferować	to,	co	współczesne	biblioteki.	
Będzie	częścią	składową	Centrum	Spędzania	
Wolnego	Czasu,	gdzie	człowiek	może	w	istotny	
sposób	spędzać	faktyczną	i	znaczą	ilość	czasu.	Na	
większą	skalę	będą	organizowane	także	imprezy	i	
wydarzenia,	które	z	powodu	braku	miejsca	były	
w	istniejącym	budynku	przytłumione	–	odczuwa-
liśmy	to	jak	nasz	mankament,	że	nie	mogliśmy	
organizować	imprez	dla	większej	ilości	ludzi.

Wielką	rolę,	oprócz	obszerności	i	różnorod-
ności	kolekcji	książek	także	samo	środowisko	
biblioteki.	Czy	pani	pod	tym	względem	widzi	
wielką	różnicę	między	wymaganiami	dorosłe-
go	i	dziecięcego	czytelnika?

Pracuję	głównie	w	oddziale	dla	dorosłych,	a	więc	
mogę	raczej	mówić	w	jego	imieniu,	oddział	dzieci	
nie	mogę	tak	dokładnie	ocenić.	Ale	zakładam,	że	
w	nowej	bibliotece	z	punktu	widzenia	środowiska	
goście	poczują	się	o	wiele	lepiej,	ponieważ	wielki	
nacisk	jest	tu	kładziony	na	walory	estetyczne	w	
porównaniu	z	tym,	co	dziś	możemy	zaoferować	w	
oddziale	dla	dorosłych.	Kiedy	czytelnicy	przy-
chodzą	do	biblioteki,	zawsze	chcą	trochę	odetch-
nąć,	czasami	chcą	porozmawiać	i	kiedy	jest	
pomieszczenie	ciasne,	oferowana	usługa	dla	nich	
jest	w	sumie	gorsza.	Nowa	biblioteka	będzie	dla	
czytelników	bardziej	przyjemna,	ponieważ	będą	
mogli	więcej	„rozciągać"	w	przestrzeni.

Chociaż	współczesna	budowa	jest	już	
niewystarczająca,	z	całą	pewnością	wyniesiesz	
z	niej	mnóstwo	pięknych	wspomnień.	Czy	
może	pani	wspomnieć	chociaż	jedno	ze	
wspomnień?	Co	będzie	pani	brakować	z	
starego	budynku?

Niewątpliwie	będziemy	wspominać	stary	budy-
nek	z	nostalgią,	to	miejsce	tu	w	centrum	miasta	
było	miłe.	Jako	bibliotekarki	wszystkie	spędzi-
liśmy	tutaj	w	przybliżeniu	trzydzieści	lat,	a	więc	
nikt	nie	zabierze	nam	wspomnień.	Z	drugiej	
strony,	nowa	biblioteka	będzie	oferować	bez	
przesady	nową	epokę	bibliotekarstwa	w	
Jesioniku,	na	co	my,	jako	personel	oczywiście	
cieszymy	się	z	niecierpliwością.	Dominującym	
uczuciem	w	związku	z	starym	budynkiem	będzie	
z	całą	pewnością	nostalgia.

Zapytał	(jj)
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Biblioteka dzisiaj

Budynek	biblioteki,	wrzesień	2018

Oddział	dla	dzieci	

Oddział	dla	dorosłych

www.knihovna-jesenik.cz
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Pierwsza	edycja	Narodowego	
Czytania	odbyła	się	we	wrześ-
niu	2012	r.	z	inicjatywy	
prezydenta	Bronisława	
Komorowskiego.	Główną	ideą	
akcji	jest	popularyzacja	
czytelnictwa	poprzez	lekturę	
klasyki	polskiej	literatury.	
Inauguracja	narodowego	
czytania	odbyła	się	w	warsza-
wskim	Ogrodzie	Saskim	
czytaniem	„Pana	Tadeusza”.	
Jednocześnie	akcja	głośnej	
lektury	narodowego	poematu	
rozpoczęła	się	w	około	60	
miastach	Polski.	Każda	z	
instytucji	realizowała	własny,	
oryginalny	pomysł	na	przepro-
wadzenie	Narodowego	
Czytania.	W	przedsięwzięciu	
wzięli	udział	nie	tylko	profe-
sjonalni	aktorzy,	ale	także	
wolontariusze,	młodzież	
szkolna,	harcerze	oraz	miesz-
kańcy	miast.
Miejska	i	Gminna	Biblioteka	

Publiczna	w	Nysie	włączyła	się	
w	akcję	w	2013	r.	niecodzien-
ną	interpretacją	dzieł	
Aleksandra	Fredry.	Biblioteka	
zadbała	o	odpowiednią	
oprawę	wydarzenia,	które	
otworzyła	salwa	w	wykonaniu	
Bractwa	Kurkowego	z	Nysy.	
Dzieci	z	Niepublicznej	Szkoły	
Podstawowej	im.	Jerzego	
Kozarzewskiego	wystąpiły	z	
pokazem	tańców	narodowych.	
Wyjątkowy	charakter	wydar-
zeniu	nadały	stroje	z	czasów	
Fredry,	w	których	wystąpiły	
bibliotekarki	z	nyskiej	biblio-
teki.
Trzecia	edycji	narodowego	
czytania	w	MiGBP	w	Nysie	
miała	inny	charakter.	Po	
wysłuchaniu	Bogurodzicy,	
oraz	fragmentów	„Krzyżaków”	
Henryka	Sienkiewicza,	spod	
biblioteki	wyruszył	korowód	
uczestników,	aby	kolejno	
czytać	fragmenty	utworu	w	

wybranych	punktach	miasta.
Lekturą	kolejnej	edycji	naro-
dowego	czytania	w	2015	r.	
była	„Lalka”	Bolesława	Prusa.	
Nyska	biblioteka	oprócz	
lektury,	przygotowała	w	
czytelni	wystawę	lalek,	która	
chętnie	oglądali	przybyli	
goście.
W	2016	r.	podczas	
Narodowego	Czytania	miało	
miejsce	uroczyste	odsłonięcie	
atrybutów	Justiiti,	które	
powróciły	po	latach	nieobec-
ności	na	budynek	Biblioteki.	
Symbolicznego	odsłonięcia	
dokonał	młody	mieszkaniec	
Nysy	przy	wtórze	hymnu	
nyskiego.	Uroczystość	uświet-
nili	Bracia	Kurkowi	oraz	
Bractwo	Rycerskie.	Tym	razem	
wyboru	lektury	na	Narodowe	
Czytanie	dokonano	w	formie	
głosowania.	W	Roku	Henryka	
Sienkiewicza	zwyciężyła	
powieść	–	„Quo	vadis”.
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Lekturą	obowiązującą	w	
trakcie	Narodowego	Czytania	
w	2017	było	„Wesele”	
Stanisława	Wyspiańskiego.	
Akcja	dramatu	rozgrywa	się	w	
trakcie	wesela	Lucjana	Rydla	–	
znanego	polskiego	poety.	
Gościem	honorowym	szóstej	
edycji	była	Teresa	Hetnał	–	
wnuczka	Lucjana	Rydla.	Po	
zakończeniu	czytania	goście	
mieli	niezwykła	okazję	do	

rozmowy	z	gościem.
W	tegorocznej	edycji	pod	
arkadami	nyskiej	biblioteki	
mogliśmy	posłuchać	fragmen-
tów	„Przedwiośnia”	Stefana	
Z� eromskiego.	Jak	w	każdej	
edycji	również	tym	razem	
słuchacze	mogli	skorzystać	z	
bibliotecznej	kawiarenki	oraz	
otrzymać	pamiątkową	pieczęć	
do	książki.
Narodowe	Czytanie	staje	się	

tradycją.	Dzięki	niemu	przypo-
minamy	polakom	ich	dzied-
zictwo	literackie	i	przypomi-
namy	dzieła	klasyków	literatu-
ry	polskiej.	Każdego	roku	na	
początku	września	wiele	
polskich	miast	i	wsi,	staje	się	
sceną,	na	której	królują	dzieła	
twórców,	którzy	włożyli	
olbrzymi	wkład	w	dziedzictwo	
kulturalne	Polski.
																						Krystyna	Tobiasz



Czesko-polska giełda kooperacyjna

przyniosła mnóstwo dobrych pomysłów

Podstawową	zasadą	giełdy	
kooperacyjnej	jest	zapoznanie	
się	i	powiązanie	przedstawicieli	
podobnych	organizacji	z	regio-
nu	Jesionik	i	regionu	Nysa	i	
stworzenia	podstawy	dla	
przyszłej	współpracy	i	to	jak	za	
pośrednictwem	formalnej	
dyskusji,	tak	nieformalnego	
posiedzenia.	W	ramach	projek-
tu	Centrum	Działań	Wspólnych	
organizowane	są	na	przemian	
przez	polską	i	czeską	stronę	w	
mniej	więcej	w	okresie	półrocz-
nym	i	jesionicka	giełda	koope-
racyjna	była	drugą	z	rzędu.	
Zaproszenie	na	giełdę	koopera-
cyjną	tym	razem	przyjęli	
przedstawiciele	Zjednoczonej	
Organizacji	Niewidomych	i	
Niedowidzących	RC	Jesionik	
(SONS),	Muzeum	
Krajoznawczego	Jesionicka,	

Szkoły	Podstawowej	Fučıḱova	
Jesionik	i	Centrum	Usług	
Socjalnych	Jesionik	za	stronę	
czeską.	Polska	delegacja	liczyła	
przedstawicieli	Mieskiej	i	
Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	
Nysie,	Organizacji	osób	niewi-
domych,	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	w	Nysie	a	Muzeum	
Powiatowego	w	Nysie.
Słowem	wprowadzającym	
giełdę	kooperacyjną	zagaił	
dyrektor	MKZ	Jesionik	Jiřı	́
Juráš,	po	czym	uczestnikom	
została	wyświetlona	i	skomen-
towana	zwięzła	prezentacja	
opisująca	podstawowy	charak-
ter	projektu,	jego	część	skła-
dowa	po	czeskiej	i	polskiej	
stronie	i	idea	sieci	kooperacyj-
nej.	
Dalsza	część	giełdy	przebiegała	
w	następujący	sposób	–	part-

nerzy	byli	kolejno	wzywani	do	
tego,	aby	przedstawili	jak	
siebie,	tak	przede	wszystkim	
działalność	swej	organizacji.	Ta	
część	przerosła	oczekiwania	
wszystkich	–	dokładna	pre-
negocjacja	giełdy	przyniosła	
swe	owoce	i	partnerzy	niejed-
nokrotnie	uzupełnili	medalion	
swej	organizacji	także	ponad	
oczekiwania,	które	mają	połąc-
zone	z	projektem,	i	o	konkretne	
pomysły,	w	którym	kierunku	
mogła	by	prowadzić	współpra-
ca	trans-graniczna.	
Za	wszystkich	na	przykład	
możemy	wymienić	wniosek	
SONS	dla	polskiej	organizacji	
niedowidzących	na	wspólne	
zwiedzanie	wystaw	lub	organi-
zacje	turniejów	w	grach	spor-
towych	i	grach	towarzyskich.

Druga giełda kooperacyjna odbyła się 20 czerwca 2018 w Sali posiedzeń Ratusza w Jesioniku. 
Poprzedzona była intensywnymi przygotowaniami w poprzednich tygodniach i miesiącach, kiedy 
czeski i polski zespół realizacyjny uzgadniał szczegóły giełdy kooperacyjnej jak w ramach regularnych 
spotkań. Zostały wskazane podobne organizacje niedochodowe z obu stron granic i zaproszono ich 
przedstawicieli tak, by była możliwa dyskusja o wzajemnym powiązaniu i wspólnych imprezach 
i wydarzeniach.
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Z	Muzeum	Krajoznawczego	
Jesionicka	dla	odmiany	zabr-
zmiał	już	od	podstaw	opra-
cowany	wniosek	do	wspólnej	
realizacji	wystaw	poświęco-
nych	historii,	wydarzeniom	i	
życiu	w	regionie	Jesionicka	i	
regionie	Nysy	przeważnie	w	1	
połowie	20	wieku,	na	przy-
kład	rozwojowi	stowarzyszeń	
turystycznych.	Chodziło	by	o	
wystawy	objazdowe	i	mógł	by	
im	towarzyszyć	także	tematy-
czny	cykl	dyskusji.	Znaczna	
część	pomysłów	może	być	
realizowana	na	platformie	
CDW,	owszem	partnerzy	
zasadniczo	nie	wahają	się	
nawet	do	współpracy	na	
samodzielnej	podstawie,	co	
spełnia	znaczenie	projektu	
także	w	perspektywie	długo-
terminowej.
Po	części	przedstawienia	

uczestnikom	udzielono	głosu	
także	na	pytania	dotyczące	
obu	zespołów	projektowych,	
dotyczących	na	przykład	
aspektów	czynności	centrum,	
parametrów	poszczególnych	
imprez	i	zakładanej	daty	
uruchomienia	centrum.	
Formalna	część	została	
zakończona	ponownie	przez	
Jiřıh́o	(Jerzego)	Juráša,	ows-
zem	pomieszczenia	sali	
posiedzeń	włącznie	przygo-
towanego	poczęstunku	i	usług	
tłumacza	były	nadal	uczestni-
kom	do	dyspozycji	i	ci	byli	
wezwani	do	nieformalnej	
dyskusji	w	przypadku	zainte-
resowania.	Dyskusje	rzeczy-
wiście	miały	miejsce	i	czescy	
oraz	polscy	partnerzy	według	
własnej	woli	dale	przedysku-
towali	wspólne	aspekty	
czynności	swych	organizacji,	

rozszerzyli	niektóre	przedsta-
wione	pomysły	lub	bez-
pośrednio,	bez	konieczności	
kolejnego	pośredniczenia,	
wymienili	dane	kontaktowe.	Z	
tego	punktu	widzenia	nie	
można	ocenić	giełdy	koopera-
cyjnej	inaczej,	niż	jako	pomy-
ślny	krok,	który	bez	wątpienia	
pomoże	dalszemu	budowaniu	
sieci	kooperacyjnej.	Do	końca	
tego	roku	kalendarzowego	
zaplanowano	jeszcze	jedną	
giełdę	kooperacyjną,	przy	
czym	rola	gospodarza	tym	
razem	przypada	na	partnerów	
z	Nysy.	Jeżeli	będzie	przebie-
gać	w	postaci	owocnej	i	
przyjacielskiej	atmosfery,	z	
całą	pewnością	warto	pocze-
kać.

(jj)
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Włączenie	się	do	sieci	
kooperacyjnej	jest	łatwe	
zarówno	po	polskiej,	jak	i	
czeskiej	stronie.	Wystarczy	
jakikolwiek	drogą	zwrócić	się	
do	koordynatora	sieci	
kooperacyjnej	(lub	innych	
pracowników	projektu,	którzy	
już	Państwem	pokierują).	Na	
podstawie	wspólnych	
uzgodnień	koordynator	
pomoże	Państwu	wyszukać	
podobną	organizację	lub	
zespół	po	drugiej	stronie	
granicy	i	będzie	pośredniczyć	
we	wzajemnych	kontaktach.		
Jeśli	sami	chcą	Państwo	
zaproponować	organizację	
partnerską	lub	sami	nawiązali	
Państwo	pierwszy	kontakt	
niezależnie	od	centrum,	nie	
oznacza	to	przeszkody	we	
włączeniu	się	do	sieci	–	
pomożemy	Państwu	w	dalszym	
rozwijaniu	współpracy.



W	ramach	promocji	czytel-
nictwa	Oddział	Dziecięcy	
Miejskiej	i	Gminnej	Biblioteki	
Publicznej	w	Nysie	organizuje	
szereg	imprez	kulturalno-
oświatowych	przeznaczonych	
dla	najmłodszych	czytelników.	
Są	to	m.in.	spotkania	autor-
skie,	konkursy,	warsztaty	
plastyczne,	lekcje	biblioteczne	
oraz	teatrzyki	kukiełkowe.	
Szczególnie	ta	ostatnia	forma	
cieszy	się	już	od	ponad	pół	
wieku	dużym	zainteresowani-
em	maluchów.
Pierwsze	spektakle	odbyły	się	
w	połowie	lat	50-tych	XX	
wieku.	Ich	inicjatorką	była	
ówczesna	kierowniczka	

Biblioteki,	Pani		Janina	
Wojczyk.	Ona	także	pełniła	
rolę	reżysera	i	scenografa,	
sama	wykonywała	kukiełki.	.	
Natomiast	aktorkami	przez	
prawie	40	lat		były	pracowni-
ce	nyskiej	placówki.
Od	kilkunastu	lat,	teatrzyki	
organizujemy	wspólnie	ze	
Szkołą	Podstawową	nr	5	w	
Nysie,	a	od	2011	r.	również	ze	
Szkołą	Podstawową	nr	1	w	
Nysie.	Od	2012	r.	przedstawi-
enia	odbywają	się	dwa	razy	do	
roku:	wiosną	sztukę	przygo-
towują	uczniowie	SP	nr	5	pod	
opieką	Pani	Marzenny	
Rusnak.	Natomiast	jesienią	
najmłodsi	oglądają	teatrzyk	

przygotowany	przez	uczniów		
SP	nr	1,	z	koła	teatralnego	
„Su�ler”,	którego	opiekunkami	
są	Panie	Beata	Trzaska	i	Ewa	
Witkowska,	a	akompaniament	
muzyczny	zapewnia	zespół	
„Fox”	prowadzony	przez	Panią	
Annę	Lis.
Przygotowania	do	każdego	
cyklu	przedstawień	rozpoczy-
nają	się	kilka	miesięcy	przed	
planowaną	premierą.	Istotny	
jest	nie	tylko	wybór	sztuki,	ale	
także	przygotowanie	kukiełek	
i	scenogra�ii	–	tym	zajmują	się	
pracownicy	Biblioteki.	Od	
kilku	lat	nad	całością	przed-
sięwzięcia	czuwa	Karina	
Buława,	pracownik	Oddziału.	

TEATRZYKI KUKIEŁKOWE 

W ODDZIALE DZIECIĘCYM
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Repertuar	jest	różnorodny,	ale	
dostosowany	do	zainteresowań	
najmłodszych.	Staramy	się	wybie-
rać		takie	sztuki,	które	zaangażują	
małą	widownię.	Chcemy,	aby	
dzieci	i	aktorzy	dobrze	bawili	się	
w	trakcie	przedstawień.
Jeden	cykl	to	około	20	teatrzyków,	
na	których	frekwencja	to	około	
1000	dzieci.

W	2018	roku	w	ramach	projektu	
unijnego	„Centrum	Działań	
najmłodsi	w	Polsce	obejrzeli	
sztukę,	według	scenariusza	
Marzenny	Rusnak	pt.	„Urodziny	
królewny”.
Jesienią	tego	roku	dzieci		z	
Jesenika	także	zobaczą	przedsta-
wienie.

Marzena	Andruchowicz	

10

Pierwsze spojrzenie do polskiego Centrum Działań Wspólnych 

We	wrześniu	tego	roku	zostały	otwarte	pomieszczenia	Centrum	Działań	Wspólnych		znajdujące	
się	na	pierwszym	piętrze	Centrum	Integracji	Społecznej	pod	adresem	ul.	Poznańska	3.	Oba	
zespoły	projektowe	spotkały	się	tu	na	wspólnym	zebraniu,	gdzie	doszło	także	do	krótkiego	zwied-
zenia.	Pomieszczenia	zostały	dostosowane	do	organizowania	prelekcji,	wykładów,	dyskusji,	
workshopów,	kursów,	szkoleń	i	podobnych	czynności,	którą	będą	przebiegać	pod	patronatem	
CDW.	Oprócz	pomieszczeń	na	ul.	Poznańskiej	jest	po	polskiej	stronie	częścią	składową	CDW	także	
mediateka	w	niskiej	bibliotece	i	przestrzeń	zewnętrzna	w	Parku	Paderewskiego.
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Oddział dla 

dorosłych

Oddział dla 

dzieci

Opłaty za rejestrację

Godziny otwarcia biblioteki

PŠ: Na zawsze z "Lichožroutami"

W	sobotę	23	czerwca	2018	w	dziecięcym	oddziale	Biblioteki	
Vincenza	Priessnitza	a	Jesioniku	odbyło	się	publiczne	czytanie	z	
wybranego	dzieła	niedawno	zmarłego	pisarza	i	poety	a	Pavla	
S� ruta.	Wydarzenie	było	zorganizowane	w	ramach	8	tygodnia	
czytania	dzieciom	z	projektu	Całe	Czechy	czytają	dzieciom.

Ze	względu	na	złą	pogodę	było	wydarzenie,	uprzednio	wyznaczo-
ne	w	sąsiednim	parku	na	Rynku	Bohaterów	(náměstı	́Hrdinů),	
przeniesione	do	pomieszczeń	oddziału	dziecięcego	bibliotek.	Na	
różnych	stanowiskach	dzieci	wykonywały	zadania,	które	były	
związane	ze	znanym	opowiadaniem	Pavla	S� ruta	"Lichožrouti".	Na	
przykład	całkiem	wilgotne	zadanie	wyżymania	skarpet,	wymyśleć	
sobie	swe	przezwisko	tj.	ksywę,	napisać	opowiadanie	na	podsta-
wie	rysunków,	pokolorować	skarpetę	lub	rozwiązać	skarpetkowe	
sudoku.	Każdy	wyprodukował	sobie	swego	„lichožrouta"	z	dowol-
nych	skarpet,	głośno	czytał	do	prawdziwego	mikrofonu	lub	
śpiewał	teksty	to	muzyki	Pavla	S� ruta.	Poszczególnie	wykonane	
zadania	były	uczciwie	zapisywane	na	kartkę,	którą	miał	każdy	
uczestnik.

Po	przejściu	wszystkich	stanowisk	i	wykonaniu	wszystkich	zadań	
konkursowych	losowaliśmy	trzech	zwycięzców	kuponów	na	
roczną	prenumeratę	w	bibliotece	jesionickiej.	Nikt	nie	odszedł	z	
pustymi	rękami.	Rodziny	uczestniczące	w	konkursie	od	nas	
otrzymały	książkę	dla	domowego	wspólnego	czytania,	dzieci	znów	
zakładki	do	książek	i	kolejne	małe	podarunki.

Głośne	odczytywanie	i	śpiewanie	nam	umożliwiło	MKZ	Jesionik,	
które	pożyczyło	nam	stół	mikserski	wraz	z	obsługą	technika,	za	co	
bardzo	dziękujemy.	Wspólna	impreza	biblioteki	i	rodziny	
Pavlıč́ków	udała	się	nawet	ze	względu	na	złą	pogodę.	Dzieci	
odchodziły	zadowolone	i	my	cieszymy	się	na	kolejną	ewentualną	
współpracę.

(KVP)

dorośli                              120,- CZK

dzieci, uczniowie, emeryci, osoby 

niepełnosprawne                   60,- CZK

usługi ograniczone czasowo do 1 

miesiąca                                           40,- CZK

jednorazowe skorzystanie z usług 

biblioteki*                                        20,- CZK

*) jednorazowe skorzystanie z usług biblioteki 

oznacza wypożyczenie na miejscu książek, 

czasopism, gazet oraz bezpłatne korzystanie z 

komputera przez 60 minut.

Poniedziałek 

            Wtorek

            Środa

        Czwartek

           Piątek

Sobota  
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W	sobotę	1	września	ekipa	z	
Miejskiej	Placówki	Kulturalnej	
Jesionik	pod	kierownictwem	
dyrektora	Jerzego	Juráša	
uczestniczyła	na	uroczystym	
otwarciu	zrekonstruowanej	
biblioteki	T.	G.	Masaryka	w	
S�umperku.	Nowoczesna	
biblioteka	mieszcząca	się	w	
budynku	dawnej	szkoły	
rozwiązuje	podobną	sytuację	jak	
w	Jesioniku	–	pomieszczenia	
dawnej	szkoły	šumperskiej	
biblioteki	były	ciasne	i	statycznie	
niewystarczające,	ponadto	
pojawił	się	problem	z	wilgocią.	
W	budynku	są	do	dyspozycji	
dziesiątki	tysięcy	książek	w	
oddziale	dla	dzieci	i	dla	
dorosłych,	dalej	znajdują	się	w	

niej	klasy	uniwersyteckie,	sala	
spotkań	z	pojemnością	180	
miejsc	lub	kluby,	które	można	
wykorzystań	do	różnych	celów	-	
od	klubu	muzycznego	po	
pomieszczenie	terapeutyczne.	
Biblioteka	otrzymała	również	
nowe	logo	i	jednolity	styl	
wizualny.	Rarytasem	jest	klatka	
schodowa	ozdobiona	
fragmentami	czeskich	wierszy.
S�umperską	i	jesionicką	bibliotekę	
łączy	długoletnia	przyjaźń	i	
współpraca.	Dlatego	dyrektorce	
biblioteki	Kamili	S� eligovej	i	
wszystkim	pracownikom	
możemy	życzyć	tylko	to	najlepsze	
do	spełnienia	marzeń	i	jak	
najwięcej	zadowolonych	
czytelników.

Inspirująca wizyta w Šumperku

Numer	rejestracyjny	projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000119

KONTAKTY

Kristýna Weiserová
koordynatorka	sieci	kooperacyjnej
+420	602	684	333
kristyna.weiserova@csajesenik.cz

Jiří Janík
redaktor	materiałów
drukowanych
+420	775	904	289
jiri.janik@csajesenik.cz

Monika Blandová
metodyk	sieci	kooperacyjnej
+420	775	938	094
monika.blandova@csajesenik.cz

Tereza Zatloukalová
metodyk	sieci	kooperacyjnej
+420	721	476	260	
tereza.zatloukalova@csajesenik.cz

Joanna Olejnik
menadżerka	projektu
+	48	77	40	80	519
j.olejnik@www.nysa.pl	

Joanna Kanin
dyrektorka	MiGBP	w	Nysie
+48	60	03	79	846
dyrektor@migbp.nysa.pl

www.csajesenik.cz
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