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Piekarska Biblioteka
u Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Na wielki zaszczyt zapracowała sobie nasza Biblioteka – 29 czerwca br. dyrektor MBP w Piekarach
Śląskich Aleksandra Zawalska-Hawel i nauczyciel I LO im. Króla Jana III Sobieskiego Karina Słota wraz
z grupą młodzieży, spotkali się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim.
Nasza biblioteczna grupa realizująca
projekt „Rozegraj Unię – debaty o Prezydencji Polski w Unii Europejskiej”
została zaproszona do Warszawy na
czynną (!) debatę o Unii Europejskiej
oraz godzinne spotkanie z Prezydentem
Bronisławem Komorowskim! Nim jednak do wizyty doszło młodzież grała
w grę edukacyjną „Rozegraj Unię“. Do
drugiego etapu przechodziło dziesięciu
graczy z najwyższą liczbą zdobytych
punktów, które rejestrowane były
poprzez grę na Facebook'u. 13 czerwca
w Bibliotece uczniowie wczuli się w rolę
unijnych ministrów i przeprowadzili
debatę przy pomocy specjalnej platformy
na tematy stanowiące aktualny przedmiot dyskusji w Radzie Europy. Spisali
się świetnie! Rolą Biblioteki była agitacja
uczniów do projektu, zachęcanie do gry
edukacyjnej, organizacja i moderacja
debaty. Zorganizowaliśmy także szkolenie w zakresie przeprowadzania debaty
dla bibliotek ze Śląska biorących udział
w projekcie. Nasze działania i zaangażowanie w sprawę zostało docenione!
Dzień spędzony w Warszawie to niezapomniane wrażenia dla wszystkich
uczestników tego niecodziennego wydarzenia. Nasza młodzież wzięła udział
w symulacji obrad państw Rady Unii
Europejskiej (27 państw reprezentowały
trzyosobowe delegacje). Dyskutowano na
temat polityki młodzieżowej i przyszłości
młodzieży w Polsce i całej UE oraz o tym,
jak zachęcać młodych ludzi do interesowania się sprawami publicznymi i aktywnego uczestniczenia w nich. W czasie,
kiedy młodzi debatowali, opiekunowie
mieli okazję spotkać się z szefem Kancelarii Prezydenta ministrem Jackiem



cd. na następnej stronie

Michałowskim. Obecny na spotkaniu
prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Jacek Wojnarowski złożył gratulacje dyrektorce MBP w Piekarach Śląskich Aleksandrze ZawalskiejHawel za całokształt działalności i osiągnięcia Piekarskiej Biblioteki w ostatnich latach.
Po zakończonej debacie młodzież
poinformowała Pana Prezydenta o efektach obrad. Odnosząc się do wniosków
przedstawionych przez uczestników
symulacji obrad prezydent poparł ideę,
by szkoła jak najlepiej wyposażała młodych ludzi w umiejętności odnajdywania
się na rynku pracy. Prezydent w czasie
spotkania z młodzieżą mówił też mi. in.,
że bez aktywnych, kreatywnych obywateli, nie ma kreatywnych społeczeństw
i krajów.
– To, co Europie jest teraz najbardziej potrzebne – mówił prezydent – to
pewna dawka energii, wiary w przyszłość
projektu europejskiego, a najłatwiej
o wiarę, optymizm i energię, jeśli ta ener-

gia istnieje w kręgach młodych ludzi.
Życzył zebranym, by resztę wakacji
wykorzystali na wypoczynek i na kontakty z innymi młodymi ludźmi, także z
innych krajów.

Warto dodać, że zaprosiliśmy też prezydenta RP wraz z małżonką do Piekar
Śląskich na wydarzenie pod patronatem
Polskiej Prezydencji „Bibliotekę pod
Chmurką”, która już 24 lipca br.

Jak zapisać się
do biblioteki?
Wystarczy dowód tożsamości
ze zdjęciem, z którym należy
udać się do najbliższej
placówki.
Dzieci do biblioteki
zapisują rodzice.
Korzystanie
z bibliotek jest
bezpłatne

Już wkrótce

„Biblioteka pod Chmurką”
wydarzenie pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Wiele wysiłku włożyliśmy w uzyskanie
Patronatu Polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej 2011 na plenerową prezentację
Biblioteki „Biblioteka pod Chmurką”. O ten
patronat ubiegaliśmy się w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych w Warszawie od marca
br. Nie było to proste, o czym może świadczyć
fakt, że ten patronat w województwie śląskim
ma tylko miasto Katowice na konferencję
„Człowiek – Edukacja – Sztuka – Kontakt”
i my! Z tym większą radością zapraszamy
wszystkich na to plenerowe wydarzenie kulturalne, które odbędzie się 24 lipca w parku
u zbiegu ulic Bytomskiej i Ziętka w Piekarach
Śląskich. Zapewniamy wspaniałą zabawę
i wiele atrakcji. Tegoroczna „Biblioteka pod
Chmurką” przebiegać będzie pod hasłem
Prezydencji. Poniżej zamieszczamy szczegóły
tego wydarzenia.
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„Biblioteka pod Chmurką”
Strefa Prezydencji, a w niej:
 stanowisko informacyjno-konsultacyjne na temat
poszczególnych aspektów funkcjonowania UE oraz na
temat funduszy europejskich; możliwość uzyskania materiałów informacyjnych i ulotek,
 stanowiska komputerowe z możliwością gry „Polska za
sterami Unii Europejskiej”, dla najlepszych graczy
zdjęcie „za sterem UE”,
 prezentacja książek związanych tematycznie z Unią
Europejską i państwami UE,
 „Unijne Koło Fortuny” z nagrodami,
 konkurs na znajomość flag państw Unii Europejskiej,
 zabawy, konkursy zręcznościowe i plastyczne dla najmłodszych,
Możliwość zwiedzenia plenerowej wystawy obrazów
z bibliotecznej galerii „Eterna” oraz wystawy fotograficznej
ukazującej osobliwości przyrodnicze Piekar Śląskich,
Prezentacja najciekawszych zbiorów Izby Regionalnej
Biblioteki,
Występ piekarskiego chóru „Halka”, obchodzącego w 2011
roku 100 lat istnienia,
Muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu piekarskiego pianisty Jakuba Czerkiedy,
„Trochę rocka, trochę bluesa” w wykonaniu gitarzysty
z Piekar Śląskich Przemka Hawla,
W sąsiadującej z Parkiem bibliotecznej Letniej Czytelni
możliwość skorzystania z gry online „Rozegraj Unię”,
Poczęstunek regionalnym specjałem – kołaczem z posypką
i wiele, wiele innych atrakcji.

na półmetku

!

Jesteśmy na półmetku realizacji projektu edukacyjnego dla
młodzieży pod nazwą „PRZYSTANEK ALTRNATYWA”. Jest
on odpowiedzią na zmieniający się kontekst cywilizacyjny,
technologiczny i społeczny otaczającej młodych ludzi rzeczywistości. Obok wielu przemian pozytywnych pojawiają się
coraz częściej zjawiska niepożądane i niebezpieczne, a wśród
nich używanie alkoholu, plaga dopalaczy, narkotyzowanie się,
przemoc, agresja. Biblioteka okazała się doskonałym miejscem
do stworzenia wspólnie z dziećmi i młodzieżą, także z ich rodzicami platformy wiedzy o zagrożeniach i rozwiązaniach alternatywnych. Doskonałym, bo nie jest to szkoła, dom ani instytucja powołana niejako z urzędu do walki z zagrożeniami. Taką
wojnę przeciwko swoim dzieciom, uczniom, w której stosuje się
głównie straszaki, groźby, kontrole i sankcje, niestety często
się przegrywa.
Realizacji projektu przyświeca idea „pozytywnego rozwoju”, która nie polega na usuwaniu samych zagrożeń, bo całkowite wyeliminowanie ich z życia jest praktycznie niemożliwe,
ale na wzmacnianiu tego, co czyni młodych ludzi bardziej
odpornymi na zagrożenia. Wakacje to okres w którym często
młodzi ludzie mają pierwszy w życiu kontakt z substancjami
psychoaktywnymi.
Głównym celem projektu jest walka z zagrożeniami wśród
dzieci i młodzieży, wyposażenie ich w umiejętności, informację
i wiedzę potrzebne do samodzielnego podejmowania decyzji
i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Także stworzenie
warunków do budowania własnej hierarchii wartości oraz
szerokie upowszechnienie najnowszej wiedzy o narkotykach,
dopalaczach, alkoholu i przemocy. W tym celu zakupiliśmy za
kwotę ponad 5.000 złotych 200 pozycji książkowych z tej
tematyki.
„PRZYSTANEK ALTERNATYWA” zakłada realizację
trzech, następujących po sobie modułów: modułu informacyjnego, edukacyjnego i modułu alternatywnego. Dwa pierwsze
za nami, obecnie realizujemy moduł trzeci ALTERNATYWNY
– jego celem jest zaproponowanie młodzieży alternatywnych
sposobów spędzania czasu, odkrywanie pasji i zainteresowań.
Stworzyliśmy niepowtarzalną możliwość udziału młodzieży
w konstruktywnych i ciekawych formach aktywności. I tak
w czerwcu odbyły się warsztaty fotograficzne pod nazwą
„Zatrzymane w ruchu”, na których Adam Mikosz zaszczepił
w młodych zamiłowanie do sztuki, jaką jest fotografia. Warsztaty
zostały podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną
– plenerowe wędrówki z aparatem fotograficznym po mieście.

Kółko Filatelistyczne wznawia działalność!
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na spotkania Kółka Filatelistycznego,
które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00
(w czasie roku szkolnego) w oddziale dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy spotkań uzyskali niezbędne wiadomości do obsługi
aparatu, technicznej umiejętności wykonywania zdjęć, wprowadzania ich do komputera, obróbki, przygotowania do druku.
Z pomocą prowadzącego wypracowali własny styl wypowiadania się obrazem. Zakres wiadomości i sposób ich omówienia
sprawił, że są one przydatne zarówno dla początkujących
i zaawansowanych użytkowników komputerów i fotografujących. Także w czerwcu młodzi mieli okazję wziąć udział
w projekcji filmu „Młodzi gniewni” , połączonej z swoistym
pojedynkiem na słowa, czyli wymianie myśli, spostrzeżeń
i refleksji po obejrzeniu filmu.
Kolejną atrakcją dla młodzieży były warsztaty plastyczne
z czołowym polskim plakacistą Panem Romanem Kalarusem.
Uczestnicy dowiedzieli się „o co chodzi w plakacie” i co to jest
siła przekazu. Tworzyli własne plakaty, poznali nowe techniki
plastyczne.
Jednak niewątpliwym „przebojem” w bloku alternatywnym, jak do tej pory okazały się warsztaty taneczne „Wyginaj
śmiało ciało” prowadzone wręcz brawurowo przez Marka
Zawalskiego. Profesjonalizm, zaangażowanie, wspaniały kontakt z młodzieżą, to tylko niektóre atuty Marka, które spowodowały ogromny entuzjazm uczestników tanecznych spotkań.
Rano odbywały się zajęcia warsztatowe, w godzinach popołudniowych Pan Marek spotykał się z młodzieżą na seansach
spektakli tanecznych, w których on sam występował. Marek
Zawalski jest piekarzaninem, od kilku lat mieszkaw Rotterdamie i pracuje w teatrze tańca.
Realizacja projektu trwa, przed nami jeszcze wiele fascynujących (mamy taką nadzieję) spotkań i działań. Już w lipcu
odbędą się kolejne warsztaty, tym razem dla miłośników słowa
pisanego pod nazwą „Fabryka słowa”. Pod kierunkiem i z pomocą Wojciecha Bonowicza, młodzi stworzą tekst, do którego
w sierpniu, na warsztatach muzycznych napiszą muzykę.
Warsztaty muzyczne poprowadzi Mateusz Wałach – muzyk
i aranżer. Równie ciekawie zapowiada się wrzesień, na który
zaplanowano tzw. Flash Mob, rozstrzygnięcie webquestu, konkursu plastycznego „Jestem władcą mojego losu” oraz uroczystość podsumowania całego projektu.

Pajacyk i Bajka
Biblioteka Centralna zaprasza dzieci w wieku od 4 do 6 lat na piątkowe spotkania
edukacyjno-literackie o godzinie 18:00 (w czasie roku szkolnego).

Rozpoczęliśmy komputeryzację Biblioteki
W niedalekiej przyszłości katalogi online naszej
Biblioteki pozwolą Państwu, bez wychodzenia
z domu zapoznać się z pozycjami księgozbioru
i wyszukać konkretne książki według wybranego
autora, tematyki, zapamiętanej części tytułu
i innych kryteriów.

•
•
•
•

•
W czerwcu rozpoczęliśmy długi i pracochłonny proces komputeryzacji procesów i czynności bibliotecznych. Rozpoczęliśmy
tworzenie katalogu online w Bibliotece Centralnej oraz w Filii nr 6
w Brzozowicach Kamieniu. Pracujemy na programie „Mateusz”.
Służy on do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych
czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących – przeprowadzanie kontrolnego spisu książek, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp. Program zintegrowany jest z programem do
skanowania okładek, co umożliwi w momencie udostępnienia
katalogu w sieci prezentację okładki książki.
Program jest przystosowany do procedur stosowanych w sieci
bibliotek publicznych. W każdej placówce użytkującej program
można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie odbywa się automatycznie bez
ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na
realizację np. zwrotów przez czytelników pozycji wypożyczonych
w różnych placówkach sieci.

•

•

Docelowo program „Mateusz” umożliwi:
skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko w
jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym
roku, niezależnie w każdej placówce Biblioteki),
znaczne przyśpieszenie procesu katalogowania, kontrolę
jego przebiegu na każdym jego etapie,

•

•

kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we
wszystkich placówkach biblioteki,
automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach ,
wykorzystanie jednej karty bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki,
wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie
bibliotekarza,
umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych (także w katalogach
dostępnych na stronie www),
zdalną obsługę konta bibliotecznego (sprawdzanie stanu,
prolongowanie wypożyczonych pozycji, edycja rezerwacji,
historia wypożyczeń) poprzez www oraz poprzez komendy
sterujące SMS,
automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji (smsem, wiadomością na
konto email) oraz powiadamianie o zbliżającym się terminie
zwrotu pozycji.

Wprowadzając techniki komputerowe w miejsce dotychczasowych tradycyjnych sposobów działalności biblioteki, mamy
świadomość, że nie jest to moda wynikająca z trendów ogólnoświatowych, lecz potrzeba wymuszona przez ciągły przyrost
informacji, do której chcemy mieć szybki i wygodny dostęp.
Klient biblioteki chce być obsługiwanym szybciej, a co ważniejsze powinien mieć możliwość pełnego i dobrego jakościowo
dostępu do informacji, którą jest zainteresowany. Tradycyjne
przeszukiwanie katalogu kartkowego na pewno nie spełnia
tych wymagań. Oczywiście wszystkie te cechy pozytywne owocują dopiero w momencie dysponowania w pełni zintegrowanym komputerowym systemem obsługi biblioteki.
Komputeryzacja biblioteki jest procesem długotrwałym.
Tworzenie bazy polega na wpisaniu do systemu komputerowego
danych każdego dokumentu znajdującego się w bibliotece. Łatwo
sobie wyobrazić, jak mozolna i czasochłonna jest to praca, gdy
w naszej Bibliotece znajduje się 168.085 książek i materiałów audiowizualnych. Jesteśmy na początku tej trudnej drogi, ale damy radę!

W ramach obchodów IV Metropolitalnego
Święta Rodziny w ogrodzie bibliotecznym
odbył się w dniu 3 czerwca br. „Piknik
Rodzinny”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Pan Stanisław Korfanty, który wraz z małżonką uczestniczył w tym niecodziennym wydarzeniu. Oprawę artystyczno – muzyczną
zapewniły dzieci z Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Na piknik
przybyli wraz z rodzicami nasi najmłodsi czytelnicy, którzy uczestniczą w cyklicznych spotkaniach edukacyjno-literackich „Pajacyk
i Bajka”. Wszystkim zebranym zaproponowaliśmy wesołą zabawę i mnóstwo niespodzianek. Dużą atrakcją nie tylko dla najmłodszych
było czytanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima
osobiście przez Pana Prezydenta.
Zainteresowaniem najmłodszych cieszyło
się też darmowe stoisko z cukrową watą
i balonami. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od
zajęć z użyciem chusty animacyjnej. Kolorowa
chusta była nie lada atrakcją. Graliśmy
w „Kogo brakuje”, „Na karuzeli”, „Bilard”,
„Sztorm” i „Kwiat Lotosu”. Następnie rozpoczął się konkurs „Mikrofon dla każdego” , który polegał na zaśpiewaniu piosenki. Najlepsza okazała się Martynka Kuś z piosenką
„Puszek Okruszek”. Drugie miejsce zajął duet – Maksio Nowak i Zuzia Holewa za wykonanie piosenki „Jajecznica” a trzecie Marcel
Książko za wykonanie z wielką swobodą piosenki „Przedszkolaczek”. Wielkie brawa i gratulacje dla zwycięzców! Były też konkursy dla
zespołów rodzinnych, a wśród nich przeciąganie liny, rzut piłeczką do celu oraz hula hop dla mamy i skakanka dla dziecka. Po tak
dużej dawce aktywności fizycznej przyszedł czas na posiłek; nasz zaprzyjaźniony czytelnik, Rafał Kaźmierczak w „galowym” stroju
kucharza serwował kiełbaskę z rożna, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zebranych. Wszystkim chętnym dzieciom panie
bibliotekarki malowały twarze w wymyślne wzory – był motyl, tygrys, biedronka a nawet pirat. Przygotowaliśmy też niespodziankę
dla rodziców – każdy otrzymał szczególną ulotkę, w której między innymi zamieściliśmy sposoby okazywania miłości dzieciom. Pogoda
dopisała nadzwyczajnie, apetyty i humory dzieciom też, to i piknik zaliczamy do wyjątkowo udanych spotkań z naszymi czytelnikami,
tym razem najmłodszymi. Do zobaczenia za rok!
Na następnej stronie zamieszczamy wspomniane wcześniej sposoby okazywania miłości dzieciom. Warto je zapamiętać!

