














Wstêp

Mija 60 lat od utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, pla-
cówki zajmuj¹cej sta³e miejsce na mapie kulturalnej Kêdzie-
rzyna-KoŸla.

Wczeœniej na terenie miasta funkcjonowa³a Biblioteka Powia-
towa, otwarta 28 grudnia 1945 r., gdzie od 1946 r. dzia³a³a wy-
po¿yczalnia miejska, która sta³a siê zal¹¿kiem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, uruchomionej 28 marca 1948 r. w lokalu przy
ul. Piastowskiej.

W roku 1955 nast¹pi³o po³¹czenie obu placówek – Biblioteki
Powiatowej i Miejskiej Publicznej – w jedn¹, która sprawowa³a
opiekê instrukta¿ow¹ nad bibliotekami w powiecie kozielskim
i prowadzi³a dzia³alnoœæ w mieœcie. Od dnia 23 wrzeœnia 1969 r.,
Biblioteka funkcjonuje w obecnym budynku. Po zmianie po-
dzia³u administracyjnego kraju w 1975 r. dzia³alnoœæ Biblioteki
ograniczono do obszaru utworzonego (w paŸdzierniku 1975 r.)
Kêdzierzyna-KoŸla. Dotychczasowe biblioteki publiczne, usy-
tuowane w nowo powsta³ym mieœcie, przekszta³cone zosta³y
w filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 7 bibliotek dzia³aj¹cych
na osiedlach oraz centralna biblioteka zlokalizowana w KoŸlu.

Dziêki gromadzeniu ró¿nego rodzaju zbiorów, ksi¹¿ek, czaso-
pism, filmów DVD, ksi¹¿ek mówionych (na p³ytach CD i kase-
tach magnetofonowych), multimediów, Biblioteka zapewnia
mieszkañcom miasta pe³n¹ obs³ugê biblioteczn¹. Dostêp w ka¿-
dej placówce do zasobów Internetu oraz dzia³aj¹cy w niej pro-
gram PROLIB, umo¿liwia szerok¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹.

Biblioteka prowadzi bogat¹ i ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ w zakre-
sie edukacji kulturalnej i literackiej. Do sta³ych form nale¿¹:
organizowany od 15 lat Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Krajobrazy S³owa”, którego fina³ po³¹czony jest z promocj¹ po-
konkursowej antologii i koncertem poezji œpiewanej; „Ma³e
Krajobrazy S³owa”, które od 1996 r. wyzwalaj¹ aktywnoœæ
twórcz¹ wœród dzieci i m³odzie¿y; Dni Literatury dla Dzieci
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i M³odzie¿y; „Rodzinne Czytanki” w Bibliotece; „Zielona Biblio-
teka”; „Festiwal poetów”; Turniej Jednego Wiersza; Tydzieñ Bi-
bliotek; Ca³a Polska czyta dzieciom; „4 Pory Ksi¹¿ki”; Dyskusy-
jny Klub Ksi¹¿ki – to ogólnopolskie akcje, w których kêdzierzy-
ñsko-kozielska biblioteka aktywnie uczestniczy.

Jubileusz sk³ania do podsumowañ, analiz, spogl¹dania wstecz,
porównañ z tym, co aktualne. Na przestrzeni lat Biblioteka
zmienia³a siê wraz z otoczeniem, mimo to pozosta³a placówk¹,
która pomaga swoim czytelnikom w nauce, pracy czy organiza-
cji wolnego czasu.

Dzia³alnoœæ Biblioteki poddawana jest nieustannej spo³ecznej
ocenie, to mieszkañcy miasta, czytelnicy, a mo¿e ju¿ klienci,
korzystaj¹c z us³ug potwierdzaj¹ jej spo³eczn¹ u¿ytecznoœæ.

W manifeœcie Bibliotek publicznych UNESCO widnieje m.in.
taki zapis: „Gmach bêd¹cy pomieszczeniem biblioteki winien
mieæ po³o¿enie centralne, ³atwo dostêpne, równie¿ dla nie-
pe³nosprawnych… jego wyposa¿enie powinno byæ estetyczne,
wygodne i przytulne”. Mamy to wszystko dziêki ¿yczliwoœci
i zrozumieniu roli Biblioteki w lokalnej spo³ecznoœci przez
w³adze samorz¹dowe.

Patrz¹c na przesz³oœæ Miejskiej Biblioteki Publicznej, jej aktual-
ne dokonania, jestem spokojna o przysz³oœæ tej placówki. Mam
bowiem wra¿enie, ¿e zarówno zatrudnieni w niej ludzie, jak
i w³adze lokalne, a tak¿e nasi czytelnicy s¹ sobie wzajemnie po-
trzebni, tworz¹ bowiem coœ nieprzemijaj¹cego, „historiê ma³ej
ojczyzny”. I za to im dziêkujê.

I na koniec rocznicowe ¿yczenie – chcia³abym na nastêpny ju-
bileusz 65-lecia wjechaæ na drugie piêtro Biblioteki wind¹.
Brakuje jej bowiem, nie dla bibliotekarzy, ale dla czytelników.

Helena Bulanda
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BIBLIOTEKA W S£OWACH





Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kêdzierzynie-KoŸlu

1948–2008

Kierownicy, dyrektorzy MBP

Halina £uczkiewicz kierownik 1948–1949

Karolina Stelmach kierownik 1949–1952

Kazimiera Rybak kierownik 1952–1953

Bronis³awa Lesiów kierownik 1953–1954

Ewa Urbiczek kierownik 1954–1961

Stefania Smajek dyrektor 1961–1990

Helena Bulanda dyrektor 1990–
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Adamkiewicz Teresa

Aszoff Regina

Babuliñska-Balawajder
Bo¿ena

Balaklejewska Halina

Baranowska Maria

Barteczko Urszula

B¹k Mariola

Bia³ecka Jadwiga

Bielnicka Ma³gorzata

B³otko Gabriela

Bogdanowicz-Cha³at Lidia

Borsukiewicz Jadwiga

Borzêcka Anna

Bulik El¿bieta

Burdzy Jolanta

Chrubasik Irena

Cybulska Izabela

Cyron El¿bieta

Czajkowska Teresa

Czeremañska Gra¿yna

D¹browska Monika

Delewicz Bo¿ena*

Delewicz Maria

Dietrich Antonina

D³ugosz-Bzymek Mirela

Drost Barbara

Drost Magdalena

Dudek Maria*

Dyba Ró¿a

Farasiewicz Beata

Fogel Halina

Gab³oñska Anna

Gabor Urszula

Gabrysz Agata

Gatner Krystyna*

Gawron Katarzyna

Gondzik Anna

Górnik Barbara*

Graber Krystyna

Grajoszek Gra¿yna*

GwioŸdzik Bogumi³a

Halbiniak Gra¿yna

Halemba Monika

Halkiewicz Irena

Jakubiec Maria

Janicka Stanis³awa

Janicki Les³aw

Janiszewska Barbara

* Aktualnie zatrudnieni. Stan na dzieñ 17 paŸdziernika 2008 r.

Bibliotekarze
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Jarosz Anna

Jatkowska Danuta

Jelito Krystyna

Juraszek Dorota

Kaczmarczyk Zofia

Kaleta El¿bieta

Ka³amarz Beata

Kampa Teresa

Kania Dorota

Kecler Barbara

Kierdal Gra¿yna

Kionczyk Czes³awa

Klich Wies³awa

Klimkiewicz Krystyna

Knyszewska Barbara

Kochalska Gra¿yna

Kocur Maria

Ko³osowska Lucyna*

Kominowska-Pawliczek
Miros³awa

Konieczna Beata

Kopeæ Ewa

Kordula Urszula

Korkosz Krystyna

Kowalska Danuta

Kuciewicz Ewa

Kurc Agata

Kurpiela Zygfryd

Kusner¿ Ma³gorzata*

KuŸniewska Bo¿ena

Kwiatkowska Urszula

Lechowicz Magdalena

Lenart Irena

Lenart Ma³gorzata

Lesiów Bronis³awa

£uczkiewicz Halina

£ysak Iwona

Magoch Barbara

Majchrzak El¿bieta

Matusiewicz Barbara*

Mielczarek Maria

Miklis Danuta

Musielak Agnieszka

Nawrat Teresa

Niemiec Gra¿yna

Nocoñ Alicja

Nocoñ Tadeusz*

Nowakowska Halina

Nowakowska Janina

Olkuœnik Irena

Olkuœnik Sylwia

Opuchlik Maria

Or³owska-Wiszniewska
Anna

Paczu³a Gabriela*

Paniewska Aleksandra*

Paryga Janina

Pawlik Urszula

Pieczka Urszula

Pielech Maria
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Pietrzak Maria

Piwowar Agnieszka*

P³udowska Krystyna

Polak Dorota

Poraziñska-Berduszek
El¿bieta

Rajna Helena

Reichert Ma³gorzata

Robota Krystyna

Rozmus Gra¿yna

Rudawska Anna

Rybak Kazimiera

Rydz Barbara

Rygiel Danuta

Ryt Teresa

Sabina Kazimiera

Schiffer Barbara

Sielska Alicja

Skoczek Andrzej*

Skowroñska Urszula

Skrzypczak Ma³gorzata*

S³awiñska Ma³gorzata

Smajek Stefania

Smolka Anna

So³tysiak Marzena

Sorek Rozalia

Stadnicka El¿bieta

Stefaniak Ma³gorzata

Stelmach Karolina

Stêpieñ El¿bieta

Stradomska Dorota*

Strokosz Lidia

Suchanek Ma³gorzata

Sucharzewska Maria

Syrek Sylwia*

Szczepanowska Hermina

Szulc Monika

Szwedziñska Renata*

Szymroszczyk Jadwiga

Œlusarska Anna

Œnie¿ak Irena

Œwirska Janina

Œwita³a Irena

Tajstrzyk Alina

Tarka Ewa

Topolska Maria

Trojan Henryka

Trzem¿alska Gra¿yna*

Tumulka Helena

Urbaniec Micha³

Urbañczyk Agnieszka

Urgacz Stefania

Wais Jolanta

Walczyk Magdalena*

Wallisch Ma³gorzata

Winiarska Helena

Witczak Edwin

Wojciechowska Bo¿ena

Wo³czecka Lila
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Zaj¹c Edyta*

Zdunek Bo¿ena

Zdzieb³owska-So³tys Marta*

Zieliñska Gra¿yna*

Zieliñska-Kowalik Danuta

¯ak Ró¿a

¯elezik Sylwia*

¯o³yñska Marzena

¯o³yñski Dariusz

Bia³ek Barbara

Blicharska Irena

Boguta Henryka

Borszcz Ró¿a

Bregula Maria

Bryk Ruta

Bujanowska Leokadia

Chromik Krystyna

Dziadosz Tadeusz

G¹dek Adam

Gren Maria

Jekiel Boles³aw

Kamiñski Kazimierz

Kaplik Gabriela

Kionczyk Maksymilian

Klimowicz Barbara

Ko³aczyñska Helena*

Komander Ernest

Komander £ucja

Kubica Jadwiga

Kubisa Anna

Kurkowska Dorota

KuŸnik Alfons

Latacz El¿bieta

Lecjan Józefa

Lewandowska Jadwiga

Liebich Edmund

£apeæ Regina

£apeæ Wac³aw

Maj Maria

Majnusz Hugo

Makusz Adela

Masarz Franciszek

Masik El¿bieta

Mecner Ma³gorzata

Pabisiak Ewa

Piec Karol

Piecha Sylwia

Pieœlak Ma³gorzata

Piszczala Jan

P³oskonka Urszula*

Pniok Danuta

Pracownicy obs³ugi
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Rawski Julian

S³upina Ma³gorzata

Trojan Józef

Waszukiewicz Edyta*

Weber Helga

Wencel Bo¿ena

Witkowska Henryka

Wojtowicz Alicja

Zdrodowska-Surow Beata

Zieliñska El¿bieta

Pracownicy administracji

Ciosek Joanna*

Gajda Krystyna

Kasperska £ucja*

Marcinkowski Krzysztof

Migacz Paulina

Skotnicka Katarzyna

S³awska Anna

Stysiak Dorota



Kalendarium

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kêdzierzynie-KoŸlu

1947

Poczyniono pierwsze prace w celu uruchomienia przy Bibliote-
ce Powiatowej wypo¿yczalni ksi¹¿ek. „Jest wyremontowany lo-
kal, s¹ zinwentaryzowane ksi¹¿ki w liczbie 500 tomów oraz jest
zaanga¿owana bibliotekarka, któr¹ skierowano na kurs facho-
wy do Wroc³awia” (pismo Zarz¹du Miejskiego w KoŸlu do Wy-
dzia³u Powiatowego w KoŸlu z dnia 12 grudnia 1947 r.)

Wypo¿yczalnia sta³a siê zal¹¿kiem Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w KoŸlu.

1948

Marzec, 29 – otworzono Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w KoŸlu.
Zajmowa³a ona lokal przy ul. Piastowskiej 2. Halina £uczkie-
wicz udostêpnia³a mieszkañcom ksi¹¿ki cztery razy w tygodniu
przez dwie godziny. Na koniec roku Biblioteka dysponowa³a
ksiêgozbiorem licz¹cym 725 tomów, z którego korzysta³o 108
czytelników.

Luty, 24 – nast¹pi³a pierwsza oficjalna rejestracja Biblioteki.
Jej pe³na nazwa brzmia³a Biblioteka Miejska Miasta KoŸla.
Zarz¹d Miejski w KoŸlu by³ instytucj¹, na której utrzymaniu

pozosta³a Biblioteka.

1949

Maj, 1 – na stanowisko kierownika Biblioteki powo³ano Karoli-
nê Stelmach. Ksiêgozbiór licz¹cy 1485 wol., mia³ byæ udostêp-
niany czytelnikom 8 godzin w tygodniu.

1950

Biblioteka otrzyma³a nowy lokal w budynku przy Rynek 10.
Z ksiêgozbioru licz¹cego 2316 ksi¹¿ek korzysta³o 235 czytelni-
ków.

Zorganizowano pierwsz¹ wystawê, któr¹ zwiedzi³o 185 osób.
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1951

Nast¹pi³a kolejna przeprowadzka Biblioteki. Nowy adres to
Rynek 12.

Karolina Stelmach zosta³a etatowym pracownikiem. Wyd³u¿o-
no czas udostêpniania ksi¹¿ek do 42 godzin tygodniowo. Za-
prenumerowano 18 tytu³ów czasopism.

Biblioteka obok udostêpniania zaczê³a prowadziæ dzia³alnoœæ
oœwiatow¹. Zorganizowano cztery wystawy oraz dwa wieczory
autorskie.

1952

Marzec, 1 – kierownictwo Biblioteki objê³a Kazimiera Rybak.

Marzec – po kolejnej przeprowadzce Biblioteka znalaz³a siê
w bardzo trudnych warunkach lokalowych. O zaistnia³ej sytua-
cji pisano na ³amach „Trybuny Opolskiej”: „Najwiêksz¹
bol¹czk¹ kierownika MBP jest brak odpowiedniego lokalu, co
pozwoli³oby na w³aœciwe urz¹dzenie biblioteki i rozmieszczenie
ksi¹¿ek, które czêsto nie znajduj¹ ju¿ miejsca na nielicznych
pó³kach. Niestety PMRN postanowi³o dokwaterowaæ jeszcze do
biblioteki sublokatora – stacjê PKS”.

Powsta³ pierwszy punkt biblioteczny na terenie miasta.

1953

Marzec, 15 – po roku czasu nast¹pi³a kolejna zmiana kierowni-
ka. Zosta³a nim Bronis³awa Lesiów.

Ksiêgozbiór liczy³ 4603 wol., z którego 988 osób wypo¿yczy³o
8932 ksi¹¿ek. Z ogó³u czytelników, 53,5% stanowi³a m³odzie¿
do lat 18. Zorganizowano dziewiêæ wystaw i jedn¹ dyskusjê
nad ksi¹¿k¹.

1954

W Bibliotece by³o zatrudnionych dwóch bibliotekarzy. Ksiêgo-
zbiór liczy³ – 5458 tomów, korzysta³o z niego 1521 czytelników
wypo¿yczaj¹c œrednio po 9 ksi¹¿ek w roku. Zaprenumerowano
15 tytu³ów czasopism, w tym 7 radzieckich.

Powsta³ punkt biblioteczny w Domu Starców w KoŸlu.
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1955

Przez po³¹czenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Powiatow¹
Bibliotek¹ powsta³a Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w KoŸlu. Kierownictwo objê³a Ewa Urbiczek, a personel stano-
wi³y: dwie osoby pracuj¹ce w wypo¿yczalni, jedna zajmuj¹ca
siê gromadzeniem i opracowaniem ksiêgozbioru, jedna zosta³a
instruktorem.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w KoŸlu sprawowa³a
opiekê nad dziewiêcioma bibliotekami w powiecie i prowadzi³a
dzia³alnoœæ w mieœcie.

Na koniec roku ksiêgozbiór Biblioteki powsta³ej w wyniku
po³¹czenia wynosi³ 21 681 tomów, z którego korzysta³o 2925
czytelników.

1956

Powo³ano do ¿ycia Gromadzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Cisowej,
która w 1975 r. zosta³a przemianowana na Filiê MBP w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu.

1957

Sierpieñ – rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Dzia³ Dzieciêcy PiMBP. Dla
dzieci zakupiono 1500 bajek, baœni, opowiadañ, ksi¹¿ek przy-
godowych i obyczajowych. Z wypo¿yczalni korzysta³o 257
m³odych czytelników.

Zaczêto prowadziæ systematyczne zajêcia z dzieæmi w formie
wieczorów opowiadañ, wieczorów czytania bajek, konkursów
czytelniczych, zajêæ plastycznych, robótek rêcznych i wyœwiet-
lania przeŸroczy.

1958

Nast¹pi³a zmiana uk³adu ksiêgozbioru licz¹cego 19 000 tomów
z numerowego na uk³ad wed³ug dzia³ów klasyfikacji dziesiêt-
nej.

Rozpoczêto prace nad katalogiem centralnym zbiorów bibliotecz-
nych w powiecie.

1959

Biblioteka przyst¹pi³a do wspó³zawodnictwa publicznych
i spo³ecznych bibliotek powszechnych. Podjête zosta³y zobo-
wi¹zania dotycz¹ce rozwoju sieci bibliotek, zwiêkszenia iloœci
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czytelników, opieki nad punktami bibliotecznymi i pracy z czy-
telnikami.

W myœl has³a „Polska krajem ludzi kszta³c¹cych siê” przy czy-
telni zorganizowano licznie odwiedzany punkt informacyjno-bi-
bliograficzny.

1960

Przy PiMBP w KoŸlu powsta³ Oddzia³ dla Dzieci.

W S³awêcicach powsta³a Osiedlowa Biblioteka Publiczna, a na
Pogorzelcu Filia nr 1 MBP w Kêdzierzynie, które w 1975 r. zo-
sta³y przemianowane na filie MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu.

1961

Lipiec, 1 – kierownictwo PiMBP w KoŸlu objê³a Stefania Sma-
jek, która zarz¹dza³a Bibliotek¹ przez 29 lat.

1962

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w KoŸlu sprawowa³a
nadzór nad 25 bibliotekami w mieœcie i powiecie.

Dziêki Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Prezydiów Rad
Narodowych biblioteki w powiecie otrzyma³y dodatkowe fun-
dusze na zakup nowoœci ksi¹¿kowych w wysokoœci 300 tyœ. z³.

Z czytelnikami spotka³ siê pisarz Micha³ Rusinek i opolski sa-
tyryk Stefan Chmielnicki.

W ramach obchodów 1000-lecia Pañstwa Polskiego Biblioteka
wziê³a udzia³ w turnieju historycznym dla dzieci „Wêdrujemy
przez stulecia”. Najaktywniejszym uczestnikom przyznano na-
grody rzeczowe.

1963

Czerwiec – obchody 800-lecia KoŸla by³y okazj¹ do zorganizo-
wania zgaduj-zgaduli „Co wiesz o Ziemi Kozielskiej”. Na fina³
konkursu przeprowadzony w amfiteatrze nad Odr¹ przysz³o
ponad 2500 mieszkañców miasta i okolicy.

Z czytelnikami Biblioteki spotkali siê pisarze: Kazimierz Kowal-
ski, Jan Goczo³, Zbyszko Bednarz, Witold Zechenter,
W³adys³aw Bodnicki. Goœci³ równie¿ znany podró¿nik Czes³aw
Centkiewicz.
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Stary budynek Biblioteki grozi zawaleniem – brzmia³ wynik
ekspertyzy stropów. Zalecono ustawienie ksiêgozbioru pod
œcianami i zaprzestania organizowania imprez.

1964

Nast¹pi³a przeprowadzka Biblioteki do innych pomieszczeñ.
Dzia³ Udostêpniania dla Doros³ych ulokowany zosta³ w Powia-
towym Domu Kultury w dwóch ma³ych pokoikach, Oddzia³ dla
Dzieci w wynajêtym mieszkaniu sk³adaj¹cym siê z kuchni i po-
koju, a pozosta³e dzia³y w budynku Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej na poddaszu. Zbiory podrêczne czytelni zam-
kniêto w szafach. Z koniecznoœci pracê Biblioteki ograniczono
do wypo¿yczeñ. Wielu czytelników zrezygnowa³o z jej us³ug.

1965

Maj – w Powiatowym Domu Kultury podsumowano turniej czy-
telniczy „Wêdrujemy po Polsce œladami XX-lecia”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wziê³a udzia³ w akcji
„Nieprzetarte szlaki” promuj¹cej ksi¹¿kê i czytelnictwo, w ra-
mach, której zorganizowano 15 spotkañ z pisarzami, m.in.: Ja-
nem Gerhardem, Julianem Kawalcem.

Zbiory Biblioteki na koniec roku liczy³y 28 048 tomów, korzy-
sta³o z nich 3472 osób.

1966

Trwa³ remont kapitalny budynku PiMBP. Dobudowano trzecie
piêtro. W zakoñczeniu tego przedsiêwziêcia pomaga³y finanso-
wo: Zak³ady Azotowe w Kêdzierzynie przekazuj¹c na konto
PiMBP kwotê 400 tyœ. z³, Zak³ady Chemiczne „Blachownia”
– 500 tys. z³, Wydzia³ Kultury Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu
– 300 tys. z³.

1967

Maj – w dzielnicy KoŸle Rogi powsta³a Filia nr 1 PiMBP, która
w 1975 r. zosta³a przemianowana na Filiê MBP w Kêdzierzynie-
-KoŸlu.

1968

Biblioteka przyst¹pi³a do wspó³zawodnictwa pn. „Pomna¿amy
dorobek Polski Ludowej” og³oszonym z okazji XXV-lecia PRL.
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Wziê³y w nim udzia³ wszystkie biblioteki i punkty biblioteczne
w powiecie.

Na spotkaniach autorskich goœcili znani pisarze, podró¿nicy
i dziennikarze: Krzysztof Baranowski, Wojciech Pomyka³o,
Anna Markowa, Stanis³aw Biskupski, Eugeniusz Paukszta,
Bogus³aw ¯urakowski, Jan Goczo³, W³adys³aw Kisielewski.

1969

Biblioteka zajê³a II miejsce w konkursie wojewódzkim „Szuka-
my pami¹tek o w³asnym regionie”. Zebrano wiele cennych eks-
ponatów, m.in.: stare druki, obrazy, naczynia, ozdoby, stroje
œl¹skie.

Uruchomiono Filiê nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kê-
dzierzynie przy ul. Harcerskiej, która od 1975 r. zosta³a Fili¹
MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu.

Wrzesieñ, 23 – po kilkuletnim remoncie nast¹pi³o uroczyste
otwarcie Biblioteki. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokona³
sekretarz KW PZPR w Opolu Augustyn Wajda. Placówka posia-
da³a wypo¿yczalniê dla doros³ych, czytelniê, Oddzia³ dla Dzieci
i Gabinet Marksizmu-Leninizmu. W wypo¿yczalniach wprowa-
dzona wolny dostêp do pó³ek oraz mo¿liwoœæ telefonicznego za-
mawiania ksi¹¿ek przez czytelników. Wyposa¿enie Biblioteki
stanowi³y meble zaprojektowane i wykonane na specjalne za-
mówienie. Nowoczesne wnêtrza, odpowiednio dobrana kolorys-
tyka œcian, profesjonalnie opracowana informacja o zbiorach
czyni³y z PiMBP jedn¹ z najnowoczeœniejszych placówek na
OpolszczyŸnie. Z okazji otwarcia placówki wydano okolicznoœ-
ciowy folder o Bibliotece.

Zanotowano wzmo¿ony ruch czytelniczy. Od dnia otwarcia do
koñca roku przyby³o 1125 czytelników, codziennie placówkê
odwiedza³o od 140 do 210 osób.

1970

Marzec – z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu przy PiMBP powsta³ sta³y punkt spotkañ autorskich.
Goœæmi spotkañ w KoŸlu byli: Krzysztof K¹kolewski, Janusz
Rolicki, Micha³ Radgowski, Bogus³aw ¯urakowski, Marek No-
wakowski, Anna Markowa, Zbyszko Bednarz, Edward Po-
chroñ.
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Maj – kierownik PiMBP w KoŸlu – Stefania Smajek – otrzyma³a
Odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Sierpieñ – za udzia³ w organizacji VII etapu konkursu czytelni-
czego „Z³oty K³os dla Twórcy, Srebrne dla Czytelników” Odzna-
kê „Z³otego K³osa” otrzyma³a Stefania Smajek, kierownik
PiMBP, nagrodê pieniê¿n¹ Maria Krajczyk, instruktor.

Biblioteka zorganizowa³a dla uczniów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w KoŸlu zajêcia fakultatywne z bibliotekarstwa
w roku szkolnym 1970/1971.

Listopad, 26 – mieszkañcy miasta spotkali siê z uczestnikami
powstañ œl¹skich na imprezie zorganizowanej przez Bibliotekê
pn. „Chwila wspomnieñ”, która zosta³a wyemitowana przez
TVP.

Grudzieñ – za kronikê biblioteczn¹ PiMBP otrzyma³a III nagro-
dê w konkursie wojewódzkim „Kronika biblioteki – obrazem jej
rozwoju”.

Placówkê odwiedza³y liczne wycieczki, m.in.: bibliotekarzy
z powiatu nyskiego i Grodkowa.

1971

Lidia Wêglewska zosta³a laureatk¹ wojewódzkiego konkursu
dla dzieci „Jak to by³o 25 lat temu? – Szukamy œladów
przesz³oœci”. W konkursie wziê³o udzia³ 140 dzieci z osiemnas-
tu bibliotek. Poprzez wywiady przeprowadzone z najstarszymi
mieszkañcami spisano historiê poszczególnych miejscowoœci,
ciekawych wydarzeñ, miejsc i rodzin.

Kwiecieñ – Rada Pañstwa nada³a kierowniczce PiMBP – Stefa-
nii Smajek – Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

Maj – w czasie imprezy plenerowej w parku nad Odr¹ Bibliote-
ka udostêpni³a swoje zbiory na festynie w „Wypo¿yczalni
ksi¹¿ek pod chmurk¹”. Zorganizowano równie¿ kiermasz
ksi¹¿ek, loteriê, wystawa prac plastyków amatorów.

Listopad – pacjenci Szpitala Powiatowego w KoŸlu mogli wypo-
¿yczaæ ksi¹¿ki w nowej filii bibliotecznej znajduj¹cej siê w szpi-
talnej œwietlicy.

Grudzieñ – Biblioteka goœci³a delegacjê Polskiego Zwi¹zku Kul-
turalno-Oœwiatowego z Czeskiego Cieszyna.

– 23 –



Z czytelnikami kozielskich bibliotek spotkali siê: Anna Marko-

wa, Wojciech Dworczyk, Kazimierz Kowalski, Marek Domañski

oraz aktor Mariusz Dmochowski.

1972

Styczeñ – Biblioteka zorganizowa³a cykl spotkañ z dziennika-

rzami „Trybuny Opolskiej”, m.in.: Zygmuntem Magaczem, Ed-

wardem Ga³êz¹, Stanis³awem Chodynieckim.

Maj, 13 – Biblioteka wspólnie z Powiatowym Domem Kultury

i Domem Ksi¹¿ki zorganizowa³a obchody „Dnia Ksi¹¿ki”. Ulica-

mi miasta przemaszerowa³ barwny pochód bohaterów ksi¹¿ko-

wych, a w zgaduj-zgaduli pn. „Ksi¹¿ka i Ty” udzia³ wziêli ucz-

niowie kozielskich szkó³ œrednich.

Kierownik PiMBP – Stefania Smajek – otrzyma³a Odznakê

„Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie”.

Na spotkaniach z czytelnikami goszczono znanych pisarzy

i dziennikarzy: Stanis³awa Nycza, Aleksandra Paszyñskiego,

Ericha Siejkê, W³odzimierza Maci¹ga, Stanis³awa Chodyniec-

kiego, Mieczys³awa Millera.

Bibliotekê odwiedzali goœcie zagraniczni, m.in.: delegacja

dziennikarzy „Prawdy” z Moskwy, dzia³acze kulturalno-oœwia-

towi z Poczdamu i Wêgierskiego Instytutu Kultury w Warsza-

wie.

1973

Marzec, 1 – przy Szpitalu Miejskim w Kêdzierzynie rozpoczê³a

dzia³alnoœæ filia biblioteczna, która w 1975 r. zosta³a w³¹czona

do sieci MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu.

Maj – na wystawie „Polska prasa na Œl¹sku Opolskim do roku

1939” wykorzystano zbiory wypo¿yczone z WiMBP w Opolu.

Maj, 28 – odby³y siê eliminacje powiatowe konkursu pn.

„Miko³aj Kopernik – cz³owiek i uczony”. Laureat Olaf Poœpiech

z KoŸla uzyska³ na eliminacjach wojewódzkich wyró¿nienie.

PaŸdziernik – Biblioteka przystêpowa³a do wspó³zawodnictwa

bibliotek na XXX-lecie Polski Ludowej og³oszone przez Ministers-

two Kultury i Sztuki.
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1974

Marzec – Bibliotekê odwiedzi³a delegacja Polskiego Zwi¹zku
Kulturalno-Oœwiatowego z Czeskiego Cieszyna.

Czerwiec – z okazji obchodów III Dni Ziemi Kozielskiej zorgani-
zowano wystawê pn. „Sercu najbli¿sza ziemia rodzinna”, na
której wyeksponowano literaturê i prasê o ziemi kozielskiej,
kroniki biblioteczne oraz albumy wykonane przez dzieci w kon-
kursie „Jak to by³o 30 lat temu?”.

Lipiec – wydano pierwszy ekslibris Biblioteki. Autorem projektu
by³ plastyk Henryk Burzyñski, a drukowa³y go Zak³ady Grafi-
czne w KoŸlu.

Wrzesieñ – w konkursie dzieciêcym pn. „Moja ojczyzna” organi-
zowanym przez WiMBP w Opolu wyró¿nienie otrzyma³ Grze-
gorz Duszel.

W KoŸlu goœcili na spotkaniach: Tadeusz Pasierbiñski, Jan
Pierzcha³a, Emil Sztaba, Anna Markowa, Dorota Simonides,
Jan Goczo³, Stanis³aw Chodynicki.

Po raz pierwszy w historii bibliotek powiatu kozielskiego PiMBP
osi¹gnê³a wskaŸnik 43,2% czytelników w stosunku do liczby
mieszkañców przy œredniej wojewódzkiej 26,0%. W powiecie
wynosi³ on 27,1%.

1975

Luty – Krzysztof Baranowski, kapitan ¿eglugi wielkiej, by³y
mieszkaniec KoŸla prezentowa³ swoj¹ ksi¹¿kê na spotkaniach
organizowanych w domach kultury, szko³ach pod patronatem
Biblioteki.

W II etapie konkursu wojewódzkiego „Kronika biblioteki – ob-
razem jej rozwoju” PiMBP uzyska³a II nagrodê.

Nowy podzia³ administracyjny kraju przyniós³ Bibliotece zmia-
nê jej nazwy na Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹. Utraci³a ona tak-
¿e placówki gminne, jednoczeœnie ograniczono jej teren
dzia³ania do obszaru utworzonego w paŸdzierniku miasta Kê-
dzierzyna-KoŸla. Biblioteki dzia³aj¹ce w osiedlach i miejscowoœ-
ciach, które wesz³y w sk³ad miasta przekszta³cono w jej filie.

Biblioteka utrzyma³a wysoki wskaŸnik czytelnictwa 43,1.
Z ksi¹¿ek MBP (35 065) i jej 2 filii korzysta³o 6132 czytelników,
wypo¿yczaj¹c 87 186 tomów.
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1976

Sieæ biblioteczn¹ w mieœcie stanowi³y Miejska Biblioteka Publicz-
na, 10 filii i 7 punktów bibliotecznych.

Biblioteka zaprasza³a na spotkania autorskie: Mariê Szy-
powsk¹, Henryka Worcella, Zofiê Bystrzyck¹, Zbigniewa Bieñ-
kowskiego, Stanis³awa Chaciñskiego, Zbyszko Bednorza i Zyg-
munta Trziszkê.

Na koniec roku zbiory bibliotek liczy³y 143 498 woluminów,
z których korzysta³o 17 604 czytelników wypo¿yczaj¹c 263 536
tomów. Zakup nowoœci w tym okresie wyniós³ 13 233 ksi¹¿ek.

1977

Miejska Biblioteka Publiczna przesta³a samodzielnie kupowaæ
nowoœci, poniewa¿ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
wprowadzi³a centralny zakup ksi¹¿ek.

Realizuj¹c program „Sojusz œwiata pracy z kultur¹” MBP zor-
ganizowa³a 10 spotkañ z literatami i siedem z dziennikarzami,
m.in.: Markiem Jod³owskim, Stefanem Chmielnickim, Ryszar-
dem Hajdukiem, S³awomirem Wolszczakiem, Hann¹ Kowal-
czykow¹, Halin¹ Szczepañsk¹, Danielem Luliñskim.

Z okazji 25-lecia „Trybuny Odrzañskiej” odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami redakcji: Zygmuntem Magaczem, Karolem
Szyndzielorzem, Marianem Buchowskim, Bogumi³em Olszew-
skim, Kazimierzem Cierpia³.

Listopad – przy MBP uruchomiono wypo¿yczalniê p³yt analogo-
wych.

1978

Luty – w ramach VIII Opolskich Dni Literatury w spotkaniach
autorskich organizowanych w mieœcie, udzia³ brali: Kazimierz
Kowalski, Bogus³aw ¯urakowski, Jan Goczo³, Jalu Kurek, Mi-
cha³ Sprusiñski.

Wrzesieñ, 14 – MBP w³¹czy³a siê do organizacji obchodów
75-lecia Banku Spó³dzielczego w Kêdzierzynie-KoŸlu organi-
zuj¹c wystawê tematyczn¹ pn. „Sercu najbli¿sza ziemia rodzin-
na”, na której eksponowano dokumenty, fotografie z okresu
przedwojennego wypo¿yczone z archiwum banku oraz literatu-
rê i prasê – dotycz¹c¹ historii banku i miasta KoŸla ze zbiorów
w³asnych.
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Listopad – po raz kolejny z okazji Dni Ksi¹¿ki „Cz³owiek – Œwiat
– Polityka” Biblioteka zorganizowa³a projekcjê krótkometra¿o-
wych filmów spo³eczno-politycznych w MDK. Widzowie mogli
zobaczyæ m.in. „Pejza¿ z miedz¹”, „Centralny”, „Zbo¿a doktora
Wolskiego”.

1979

Luty–kwiecieñ – m³odzie¿ kozielskiego liceum bra³a udzia³
w cyklu prelekcji „M³ode pokolenie Polski Ludowej”. Prelegen-
tami byli poloniœci, prawnicy, lekarze.

Czytelnicy z Kêdzierzyna-KoŸla otrzymali odznaki, dyplomy
i upominki w konkursie wojewódzkim „Bêdê najlepszym czytel-
nikiem, zdobêdê odznakê”.

W bibliotekach wypo¿yczono 355 754 ksi¹¿ek. Jest to najwy¿-
szy wynik uzyskany w ci¹gu jednego roku sprawozdawczego
w dotychczasowych dziejach Biblioteki.

1980

Zakoñczy³ siê wojewódzki konkurs na najlepszy punkt biblio-
teczny. Spoœród 52 najlepszych kierowników punktów bibliote-
cznych i 3 organizatorów czytelnictwa najwy¿sz¹ nagrodê
otrzyma³a Teresa Charciarek z Kêdzierzyna-KoŸla.

Kwiecieñ, 1 – Biblioteka ponowne samodzielnie zakupowa³a
nowoœci i prowadzi³a centralne opracowania zbiorów.

Listopad – w pomieszczeniach Spó³dzielczego Domu Kultury
„Komes” na osiedlu Piastów rozpoczê³a dzia³alnoœæ Filia nr 11.

Grudzieñ – odby³o siê spotkanie z poet¹ Zbigniewem Strza³ko-
wskim, któremu towarzyszy³a tematyczna wystawa „Czes³aw
Mi³osz – Nobel 1980”.

1981

Maj – Maria Jakubiec, pracownik czytelni MBP otrzyma³a Od-
znakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Na spotkaniach autorskich goœcili: Wojciech ¯ukrowski, Ry-
szard Lassota, Jan Goczo³, Stanis³aw Chodyniecki.

1982

Miejska Biblioteka Publiczna organizowa³a rejonowe elimina-
cje Turnieju Wiedzy O Œl¹sku Opolskim.
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W wojewódzkim konkursie na najlepszy punkt biblioteczny II
nagrodê otrzyma³a Irena Ngaj ze Szpitala Specjalistycznego
w S³awiêcicach, a III nagrodê – Krystyna Larch z Pañstwowego
Gospodarstwa Ogrodniczego.

W og³oszonym przez redakcjê „P³omyka” plebiscycie „Orle Pióro
– 1982” wziê³o udzia³ 31 dzieci z Kêdzierzyna-KoŸla.

1983

Oddzia³y dla dzieci w Kêdzierzynie i S³awiêcicach prze-
kszta³cono w Filie nr 12 i 13.

Maj – Stanis³awa Janicka, kierownik Filii nr 5 otrzyma³a Od-
znakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

1984

Dyrektor MBP Stefania Smajek zosta³a odznaczona Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Listopad, 26 – Biblioteka goœci³a Zdzis³awa £êckiego, aktora
Teatru im. Jana Kochanowskiego, który przedstawi³ mono-
dram „Nie rzucili ziemi, sk¹d ich ród”, w imprezie uczestniczy³a
m³odzie¿ szkolna.

1985

Marzec, 26 – z okazji 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych do Macierzy Biblioteka wspólnie z uczniami ko-
zielskiego LO przygotowa³a imprezê pn. „Wróciliœmy”.

Medal 40-lecia PRL otrzyma³a Stefani Smajek – dyrektor MBP.

Kwiecieñ, 26 – goœæmi spotkania autorskiego byli Anita i Tade-
usz Goskowie – t³umacze radzieckiej fantastyki naukowej.

Maj – uroczyœcie wrêczono nagrody ksi¹¿kowe laureatom kon-
kursu plastycznego (77 dzieciom) „Moje miasto wczoraj, dziœ

i jutro”, zorganizowanego przez Bibliotekê i Towarzystwo
Spo³eczno-Kulturalne w Kêdzierzynie-KoŸlu. Konkurs cieszy³
siê du¿¹ popularnoœci¹, 190 dzieci z 11 szkó³ podstawowych
wykona³o 439 prac.

1986

Kwiecieñ–maj – dla maturzystów zorganizowano powtórkê z li-
teratury. Wyk³ady wyg³asza³a dr Krystyna Kwaœniewska-M¿yk,
pracownik naukowy WSP w Opolu.
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Czerwiec – MBP, Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu, Spó³dzielczy Dom Kultury „Chemik” og³osili kon-
kurs plastyczny na plakat pn. „Dzieci nios¹ pokój œwiatu – ra-
doœæ miastu”. Spoœród 215 prac konkursowych przyznanych
zosta³o 6 nagród i 31 wyró¿nieñ.

Stanis³awa Janicka, kierownik Filii nr 5 otrzyma³a Medal
40-lecia PRL.

W spotkaniach z czytelnikami uczestniczyli: Henryka Wolna,
Julian Kawalec, Adolf Niedworok, Krystian Szafarczyk.

1987

Kwiecieñ–maj – du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê prelekcje
dla maturzystów. Wyk³ady z kultury jêzyka polskiego prowa-
dzili pracownicy naukowi: dr Piotr Kowalski, doc. dr Piotr
Obr¹czka i poeta Marek Jod³owski.

Maj – z okazji œwiêta bibliotekarzy Monika D¹browska, Mi-
ros³awa Kominowska-Pawliczek, Krystyna Robota, Henryka
Trojan oraz Danuta Miklis zosta³y wyró¿nione Odznak¹
„Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Czerwiec – Biblioteka goœci³a W³adys³awa Sikorê, Kazimierza
Kaszpera, Jana Pyszko i Kazimierza Jaworskiego, pisarzy
z Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego w Czeskim Cie-
szynie. Spotkali siê oni z cz³onkami Robotniczego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury z Kêdzierzyna-KoŸla. Wiersze na spotka-
niu recytowa³ Karol Suszko, kierownik artystyczny „Sceny Pol-
skiej” w Czeskim Cieszynie.

Martyna Piwko otrzyma³a II nagrodê w wojewódzkim konkur-
sie czytelniczym „Ksi¹¿ka dla Iwony i Maæka”.

Miejska Biblioteka Publiczna goœci³a wycieczkê bibliotekarzy
z Bie³gorodu.

1988

Maj – z czytelnikami spotkali siê pisarze Julian Kawalec i Lech
Borski oraz dziennikarze Bernard Waleñski i Juliusz Stecki.

Dyrektor MBP Stefania Smajek otrzyma³a Odznakê „Zas³u¿ony
dla Ruchu Regionalnego” przyznan¹ przez Opolskie Towarzys-
two Kulturalno-Oœwiatowe.
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Wrzesieñ – ukaza³y siê drukiem: informator „Biblioteki Kêdzie-
rzyna-KoŸla” w opracowaniu Ryszarda Pacu³ta i folder „40 lat
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu”.

Listopad, 24 – Miejska Biblioteka Publiczna zosta³ wyró¿niona
medalem „Zas³u¿ony dla Kêdzierzyna-KoŸla”.

Z okazji jubileuszu 40-lecia dzia³alnoœci MBP zorganizowano
uroczyste spotkanie pracowników Biblioteki z reprezentantami
w³adz miejskich, wojewódzkich oraz licznym gronem czytelni-
ków. Ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ na œcianie budynku,
w którym w latach 1923–1939 mieœci³a siê pierwsza polska bi-
blioteka w KoŸlu. Zorganizowano sesjê popularnonaukow¹.
Referaty wyg³osili: dr Czes³aw Wawrzyniak, dr Ryszard Pacu³t,
Stefania Smajek, mgr Ma³gorzata Skrzypczak.

Sieæ bibliotek publicznych w mieœcie stanowi³y MBP, jej 13 filii
i 12 punktów bibliotecznych. Przy MBP dzia³a³ Oddzia³ dla
Dzieci i wypo¿yczalnia zbiorów muzycznych, druga taka wypo-
¿yczalnia istnia³a przy Filii nr 5.

1989

Maj – m³odzi czytelnicy brali udzia³ w spotkaniach z pisarzem
Aleksandrem Minkowskim i krytykiem literackim, poet¹ Lesz-
kiem ¯uliñskim.

Sierpieñ – Bibliotekê odwiedzaj¹ bibliotekarze i dzia³acze kul-
turalno-oœwiatowi z Brandenburga (NRD).

Grudzieñ, 31 – po 28 latach na stanowisku dyrektora MBP Ste-
fania Smajek odesz³a na emeryturê.

1990

Kwiecieñ, 1 – dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej zo-
sta³a mgr Helena Bulanda.

Marzec – popularyzuj¹c literaturê regionaln¹ MBP zorganizo-
wa³a spotkania z dr. hab. Franciszkiem Antonim Markiem
i dr. Ryszardem Pacu³tem.

PaŸdziernik – Biblioteka by³a wspó³organizatorem sesji popu-
larnonaukowej „Zas³u¿enie ludzie ziemi kozielskiej”. Referaty
wyg³osili: dr hab. Micha³ Lis, dr Ryszard Pacu³t i lek. Adolf
Warzok.

– 30 –



1991

Luty, 1 – dzieciêce Filie nr 12 i 13 przekszta³cono ponownie

w Oddzia³y dla Dzieci w bibliotekach w Kêdzierzynie i S³awiêci-

cach.

Luty – zawieszenie dzia³alnoœci Filii nr 9 i 3 ograniczy³o dostêp

do ksi¹¿ek mieszkañcom osiedla Cisowa i pacjentom Szpitala

Miejskiego w Kêdzierzynie.

Marzec, 1 – po³¹czono Filiê nr 4 MBP w Blachowni z Bibliotek¹

Zak³adow¹ Zak³adów Chemicznych „Blachownia”. Filia

dzia³a³a jako Biblioteka Publiczna w Zak³adowym Domu Kul-

tury „Lech”.

Marzec, 5 – Biblioteka uruchomi³a dwa punkty us³ug ksero-

graficznych.

Czerwiec, 1 – ogromnym zainteresowaniem cieszy³a siê zorga-

nizowana przez Bibliotekê z okazji Dnia Dziecka w sali kinowej

ZDK „Chemik” impreza dla dzieci pn. „Dzieci Dzieciom”. Obok

kiermaszu ksi¹¿ek, loterii fantowej, wystêpu aktorów Teatru

Lalki i Aktora w Opolu oraz dzieciêcego zespo³u tanecznego ze

Szko³y Podstawowej nr 11, teatrzyku ze Szko³y Podstawowej

nr 12 odby³ siê turniej czytelniczy pn. „Bohaterowie naszych

lektur”. Udzia³ wziê³o szeœæ dru¿yn z szeœciu szkó³ podstawo-

wych. Uczestnicy otrzymali zestawy ksi¹¿ek do szkolnych bib-

liotek.

Sierpieñ, 1 – Biblioteka uruchomi³a pierwsz¹ wypo¿yczalniê

kaset video.

Wrzesieñ – mieszkañcy miasta i powiatu licznie zwiedzali ekolo-

giczn¹ wystawê „Dajmy szansê Ziemi – mamy j¹ tylko jedn¹”,

prezentowan¹ w klubie SIT PChem. Eksponaty, wydawnictwa

ksi¹¿kowe, artyku³y z czasopism, mapy, makiety, wykresy, foto-

grafie, rysunki ukazywa³y nie tylko stan zagro¿enia naturalnego

œrodowiska cz³owieka, ale równie¿ œrodki i metody dzia³ania za-

pobiegaj¹ce dalszej degradacji. Przygotowano okolicznoœciow¹

piecz¹tkê i ulotki propaguj¹ce ekologiczny styl ¿ycia.

Listopad, 11 – w Filii nr 5 w Kêdzierzynie dzia³a³a druga wypo-

¿yczalnia kaset video.
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1992

Luty, 25 – wystawa ekslibrisów ze zbiorów Romana Sêkowskie-
go zainaugurowa³a dzia³alnoœæ „Galerii z Ksi¹¿k¹ w tle” przy
wypo¿yczalni MPB.

Czerwiec – „Z dziejów Ziemi Kozielskiej” to pierwsza tak du¿a
wystawa, poœwiêcona historii lokalnej. Wœród wielu ekspona-
tów do najciekawszych nale¿a³y mapy z XVIII i XIX w., wydaw-
nictwa w jêzyku polskim i niemieckim, stare modlitewniki, ulot-
ki i dokumenty z okresu plebiscytu i powstañ œl¹skich, przed-

wojenne pocztówki i fotografie.

Biblioteka zakupi³a pierwsze komputery do Dzia³u Gromadze-
nia i Opracowania wraz z programem SIB (System Informacji
Bibliotecznej) oraz programem do obs³ugi wypo¿yczalni kaset
video.

Miejska Biblioteka Publiczna przejê³a ksiêgozbiór, lokale, pra-
cowników dwóch bibliotek zak³adowych Zak³adów Azotowych
„Kêdzierzyn” i przekszta³ci³a je w swoje Filie nr 12 i 13.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada 13 filii, dwa Oddzia³y dla
Dzieci, dwie wypo¿yczalnie zbiorów muzycznych, dwie wypo¿y-
czalnie kaset video.

Zbiory Biblioteki wzros³y do 294 136 tomów oraz 7130 jednos-
tek zbiorów specjalnych, korzysta³o z nich 12 050 osób, które
wypo¿yczy³y 258 625 ksi¹¿ek, p³yt, kaset video.

1993

Maj, 4–7 – podczas Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y odby³y
siê m.in.: podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci
w wieku przedszkolnym „Bajkowe skojarzenia”, na który
wp³ynê³o 253 prac; fina³ konkursu czytelniczego „Tajemnice
przyrody”, z udzia³em 13 zespo³ów ze szkó³ podstawowych oraz
otworzono wystawê ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych
w Zamoœciu „Polska ilustracja dla dzieci” z udzia³em Leszka
O³daka, ilustratora ksi¹¿ek dla dzieci.

Maj, 28 – w otwarciu wystawy dotycz¹cej kultury jêzyka pol-
skiego pn. „Chodzi mi o to, aby jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko
co pomyœli g³owa”, zorganizowanej z okazji obchodów 45-lecia
istnienia Biblioteki bra³ udzia³ prof. Jan Miodek. Wielkie zain-
teresowanie zwiedzaj¹cych wzbudza³y pierwsze wydania utwo-

– 32 –



rów Jana Kochanowskiego, modlitewniki z XVIII i XIX w. dru-
kowane na Œl¹sku, makatki, kartki i ulotki okolicznoœciowe,
graffiti.

PaŸdziernik, 8 – Biblioteka z okazji swego jubileuszu og³osi³a
otwarty konkurs literacki dla twórców nieprofesjonalnych pn.
„Krajobrazy S³owa”. W konkursie udzia³ wziê³o 12 osób z tere-
nu Kêdzierzyna-KoŸla, które przys³a³y do oceny jury 75 utwo-
rów.

Z doros³ymi czytelnikami spotkali siê Dorota Simonides, Jan
Miodek, Leszek O³dak, a z dzieæmi i m³odzie¿¹ Bogdan
Or³owski, Janina Zaj¹cówna, Wanda Chotomska.

Dzia³ Gromadzenia i Opracowania stworzy³ bazê danych ist-
niej¹cego ju¿ ksiêgozbioru oraz wprowadzi³ do niej opisy nowo
zakupionych ksi¹¿ek.

1994

Maj, 23 – uroczystoœæ podsumowania konkursu plastycznego
„O rodzinie – rymowanki, obrazki i wyklejanki” po³¹czono ze
spektaklem „Cuda i dziwy” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora
z Opola. W konkursie tym 304 dzieci z czternastu przedszkoli
wykona³o 60 prac. Nagrodzone prace prezentowano na wysta-
wie pokonkursowej.

Maj, 24 – cztery zespo³y uczniów kêdzierzyñsko-kozielskich
szkó³ œrednich rywalizowa³y w finale konkursu historycznego
dla m³odzie¿y „Wiara siê bije, wiara œpiewa” („Powstanie War-
szawskie – historia, literatura”).

Maj, 25 – odby³a siê uroczystoœæ podsumowania konkursu pla-
stycznego „Legenda kozielska w komiksie” i otwarcia wystawy
nagrodzonych i wyró¿nionych prac odby³a siê w sali wystawo-
wej klubu SIT PChem z udzia³em Leszka Mazana. Uczniowie
szkó³ podstawowych (247 osób) wykona³o 160 komiksów. Przy-
znano 12 nagród oraz kilkadziesi¹t wyró¿nieñ, a ka¿dy uczest-
nik otrzyma³ upominek.

Maj, 28 – odby³ siê wieczór poetycki laureatów konkursu
po³¹czony z promocj¹ wydanej przez MBP ksi¹¿ki Krajobrazy

s³owa. W antologii znalaz³y siê nagrodzone i wyró¿nione
w I edycji utwory.

Du¿e zainteresowanie dzieci i doros³ych wzbudza³a wystawa
„Ilustracja ksi¹¿kowa Józefa Wilkonia” wypo¿yczona ze zbio-
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rów BWA w Zamoœciu. Po raz pierwszy obok rysunków prezen-
towane by³y formy przestrzenne – metalowe ryby, stwory i po-
twory. Autor bardzo ciekawie opowiada³ o swojej pracy twór-
czej, inspiracjach i fascynacjach. Ciekawostk¹ wystawy by³y
ksi¹¿ki dla dzieci w jêzyku japoñskim, francuskim, hiszpañ-
skim, niemieckim, angielskim, rosyjskim z ilustracjami Józefa
Wilkonia.

PaŸdziernik, 1 – na emeryturê po 30 latach pracy w Bibliotece
odesz³a Krystyna Robota, kierownik Filii nr 10.

Wiêksze zainteresowanie wzbudzi³ konkurs literacki „Krajo-
brazy S³owa”. Bra³y w nim udzia³ 42 osoby. Jury oceni³o 319
nades³anych utworów.

1995

Na spotkaniach autorskich goœcili: Kira Ga³czyñska, Napoleon
Mitraszewski, Wanda Chotomska, Karolina Kusek, Dorota Te-
rakowska, Ewa Nowacka, Stanis³aw Srokowski.

Cykl odczytów „Popo³udnie dla maturzystów. Spotkania przed-
maturalne” zosta³ wzbogacony odczytami z psychologii i histo-
rii Polski, a wyg³osili je: psycholog Barbara Stajniak, literatu-
roznawca Marek Graszewicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego,
historyk Anna Lenartowicz i filolog Piotr Kowalski z Uniwersy-
tetu Opolskiego.

Maj, 17 – dzieci bawi³y siê ze znan¹ pisark¹ Wand¹ Chotomsk¹
w czasie spektaklu teatralnego „Podró¿e po literaturze” z okazji
podsumowania plastycznego konkursu pn. „Œwiat, w którym
¿yjemy, czyli ekologia w obrazkach”. Nagrody otrzyma³y 122
osoby spoœród 367 uczestników.

Maj, 18 – znana wroc³awska poetka, pisarka dla dzieci Karoli-
na Kusek uczestniczy³a w otwarciu wystawy ilustracji „Gin¹cy
œwiat przyrody” prezentuj¹c swoje utwory. Wystawa zosta³a zor-
ganizowana przy wspó³pracy BWA w Zamoœciu.

Maj, 29 – Prezydent bra³ udzia³ w spotkaniu z dzieæmi podsu-
mowuj¹cym konkurs „List do Pana Prezydenta”. Przedszkolaki
rysuj¹c nowoczesne osiedla, place zabaw, przedszkola, ulice
miasta przedstawi³y swoj¹ wizjê Kêdzierzyna-KoŸla wykazuj¹c
siê du¿¹ inwencj¹ twórcz¹. Przedstawione listy (162) w formie
barwnych rysunków prezentowano na wystawie, a zwyciêzcy
otrzymali nagrody rzeczowe.

– 34 –



Maj, 29 – „Majówka z pêdzlem, humorem i kolorem” zgroma-
dzi³a na kozielskim rynku olbrzymi¹ rzeszê dzieci wraz z rodzi-
cami. Wielk¹ zabawê plastyczn¹, malowania kozielskich ka-
mieniczek prowadzi³ z dzieæmi znany artysta Józef Wilkoñ wy-
zwalaj¹c w m³odych artystach ogromn¹ radoœæ, nieposkro-
mion¹ wyobraŸniê i poczucie humoru.

Biblioteka by³a organizatorem 7 wystaw, m.in. „W œwiecie liry-
ki Leœmiana”, „Ilustracji do Ballad i romansów Adama Mickie-
wicza” ze zbiorów BWA w Zamoœciu, „Œwiête obrazki” ze zbio-
rów Romana Sêkowskiego.

PaŸdziernik – po raz pierwszy zosta³ og³oszony konkurs literacki
dla dzieci i m³odzie¿y „Ma³e Krajobrazy S³owa”.

Listopad, 8 – w cyklu „Wokó³ literatury i sztuki” Biblioteka zor-
ganizowa³a biesiadê literack¹ z udzia³em opolskich twórców –
Janem Goczo³em, Tadeuszem Soroczyñskim, Andrzejem
Pa³oszem, Zygmuntem Dmochowskim, Harrym Dud¹.

Grudzieñ, 4 – bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych
uczestniczyli w sesji popularnonaukowej pn. „Rynek ksi¹¿ki
dzieciêcej w Polsce”.

1996

Marzec, 1 – sieæ miejska bibliotek uleg³a zmniejszeniu. Zlikwi-
dowano bibliotekê w szpitalu w KoŸlu.

Marzec, 8 – zosta³y wrêczone narody laureatom III edycji kon-
kursu literackiego „Krajobrazy S³owa”. Aktor Andrzej Mikosza
przy akompaniamencie gitarowym Tomasza Bojczuka zapre-
zentowa³ fragmenty nagrodzonych utworów na podsumowaniu
po³¹czonym z promocj¹ pokonkursowej antologii.

Kwiecieñ, 15 – zakoñczy³ siê konkurs literacki dla dzieci i m³o-
dzie¿y „Ma³e Krajobrazy S³owa”, na który 40 m³odych twórców
nades³a³o do oceny jury 276 utworów.

Maj, 20–24 – w Dniach Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y zosta³
podsumowany konkurs plastyczny „Kolorowe ksi¹¿eczki z bib-
liotecznej pó³eczki”. Dzieci bra³y udzia³ w spektaklu „Czerwony
Kapturek i nie tylko” w wykonaniu Barbary Lach i Andrzeja Mi-
koszy. Odby³y siê spotkania autorskie i dzieciêca konferencja
prasowe z udzia³em Danuty Wawi³ow, Karoliny Kusek i Marty
Fox. Na kozielskim rynku ponad 260 dzieci bra³o udzia³ w eko-
logicznym happeningu „To jest ekologii sedno, Ziemiê mamy
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tylko jedn¹”. Pod kierunkiem artystów plastyków Joanny Zi-
mowskiej-Kwak, Anny Sêdziwy i Leszka O³daka dzieci wyko-
na³y ptaki ró¿nymi technikami plastycznymi.

Maj, 29 – na „Urbanowych spotkaniach” z czytelnikami Biblio-
teki spotkali siê opolscy twórcy: Zygmunt Dmochowski, Ry-
szard Kincel, Kazimierz Kowalski, Andrzej Pa³osz i Tadeusz So-
roczyñski.

W „Galerii z Ksi¹¿k¹ w tle” prezentowano wystawy: fotogra-
ficzn¹ „Kresy 1994–1995”, ilustracji ksi¹¿ek dzieciêcych „Ob-
razki do dziecinnego pokoju”, „Henryk Sienkiewicz w ilustra-
cji”, „Jan Kochanowski w ilustracji” ze zbiorów BWA w Zamo-
œciu. Do tematyki drugiej wojny œwiatowej nawi¹zywa³a wysta-
wa „¯o³nierze polscy w obozach jenieckich Wehrmachtu w cza-
sie II wojny œwiatowej” ze zbiorów Muzeum Jeñców Wojennych
w £ambinowicach.

W Kêdzierzynie-KoŸlu goœcili: Kira Ga³czyñska, Jacek Kolbu-
szewski, Dorota Stasikowska-WoŸniak, Leszek Mazan, Joanna
Papuziñska, Tadeusz Chudy.

Grudzieñ, 1 – Miejska Biblioteka Publiczna uruchomi³a modu³
wypo¿yczania w komputerowym systemie ksi¹¿ek PROLIB.

1997

Jacek Kolbuszewski, Adam Wierciñski i Piotr Kowalski pracow-
nicy naukowi Uniwersytetu Wroc³awskiego i Uniwersytetu
Opolskiego kontynuowali wyk³ady literackie dla maturzystów
w ramach cyklu „Popo³udnie dla maturzystów. Spotkania
przedmaturalne”. Psycholog Barbara Stajniak radzi³a jak po-
konaæ stres przed egzaminem.

Marzec, 20 – z roku na rok wzros³o zainteresowanie konkur-
sem literackim „Krajobrazy S³owa”. Prace na konkurs
nap³ywa³y z terenu miasta, powiatu i województwa. Recital po-
ezji œpiewanej Doroty Œlêzak artystki z Piwnicy pod Baranami
koñczy³ uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom IV edycji re-
gionalnego konkursu „Krajobrazy S³owa” i promocjê wydanej
przez MBP antologii.

Maj, 19–21 – trwa³y V Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y.
W programie by³y spotkania autorskie z Mart¹ Fox, Karolin¹
Kusek, Beat¹ Ostrowick¹. W Pañstwowej Szkole Muzycznej
wrêczone zosta³y nagrody laureatom II edycji konkursu „Ma³e

– 36 –



Krajobrazy S³owa”. Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Opolu

„Pietruszka” zakoñczy³ uroczystoœæ podsumowania konkursu

dla przedszkolaków „Co s³onko widzia³o”, a zespó³ „Niesforne

nutki” z przedszkola „Pod Topol¹” ubarwi³ wernisa¿ nagrodzo-

nych w tym konkursie prac.

Lipiec – zalane zosta³y w wyniku powodzi dwie biblioteki: Miejs-

ka Biblioteka Publiczna (magazyny) i Filia nr 10 w K³odnicy.

Straty bibliotek wyceniono na kwotê 100 000 z³.

Bibliotekê odwiedzili: Marta Fox, Jacek Kolbuszewski, Jacek

Podsiad³o, Karolina Kusek, Beata Ostrowicka, Maria i Zbig-

niew Kieszek, Olga Tokarczuk, Irena Wyczó³kowska.

Wrzesieñ, 24 – w nowo wyremontowanych pomieszczeniach

przy ul. Damrota 32 rozpoczê³a dzia³alnoœæ Filia nr 5 przenie-

siona z ul. Œwierczewskiego 24. Z tej okazji z bibliotekarzami

i czytelnikami spotkali siê przedstawiciele w³adz miejskich.

Zaproszeni goœcie ogl¹dali wystawê ilustracji ksi¹¿kowych

Andrzeja Strumi³³y i wys³uchali koncertu Opolskiego Kwartetu

Smyczkowego.

Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodzi³y: Maria Jaku-

biec, Henryka Trojan i Miros³awa Kominowska-Pawliczek.

Lokalni twórcy: Anna Kozie³ i Alfred Twardzik prezentowali

swoje malarstwo w „Galerii z Ksi¹¿k¹ w tle”.

Jakie ksi¹¿ki czytaj¹ dzieci we Francji mogli siê przekonaæ

m³odzi czytelnicy z Kêdzierzyna-KoŸla zwiedzaj¹c wystawê

„Moje podró¿e, czyli jeden dzieñ we Francji”. Kolekcja wypo¿y-

czona ze zbiorów biblioteki dzieciêcej w Oœwiêcimiu zawiera³a

bajki, baœnie, opowiadania oraz plakaty z ilustracjami ksi¹¿ko-

wymi.

Grudzieñ – przez ³¹cze dzier¿awne Filia nr 5 rozpoczê³a kom-

puterow¹ obs³ugê czytelników.

Miejska Biblioteka Publiczna zanotowa³a najni¿szy wskaŸnik

zakupu 3,1 wol. na 100 mieszkañców. Do bibliotek zakupiono

2216 ksi¹¿ek. By³ to najmniejszy zakup w ci¹gu ostatnich 20

lat. Z ponad 2000 tomów 50% trafi³o do centralnych bibliotek

KoŸla i Kêdzierzyna, a pozosta³e do filii. Œredni wp³yw nowoœci

do tych placówek waha³ siê w granicach od 30 do 100 wol.
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1998

Marzec, 23 – pierwsze stanowiska komputerowe z dostêpem do
Internetu otrzymali czytelnicy w MBP i Filii nr 5.

Marzec – w ramach Dni Szwedzkich w Kêdzierzynie-KoŸlu by³a
czynna wypo¿yczona z ambasady Królestwa Szwecji wystawa
„Niezwyk³y œwiat Astrid Lindgren”. W okresie jej trwania odby³y
siê imprezy zwi¹zane z twórczoœci¹ Lindgren. Na zakoñczenie,
z dzieæmi spotka³a siê ambasador Królestwa Szwecji oraz
t³umaczka literatury szwedzkiej Ewa Towarnicka.

Kwiecieñ – mia³a miejsce prezentowana w Filii nr 5 wystawa
ksi¹¿ek dla dzieci w jêzyku japoñskim „Japonia daleka czy blis-
ka” wypo¿yczona ze zbiorów biblioteki w Oœwiêcimiu.

Maj, 25–29 – VI Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y rozpoczê-
to spotkaniami autorskimi oraz podsumowaniem konkursu
plastycznego dla przedszkolaków „Co to jest zdrowie, ksi¹¿ecz-
ka Ci powie”. Wyst¹pi³ Teatr Zag³êbia z Sosnowca ze spektak-
lem „Wêdrowny lalkarz”. Laureaci „Ma³ych Krajobrazów S³owa”
prezentowali swoje utwory na podsumowaniu kolejnej edycji
konkursu. Na kozielskim rynku odby³ siê happening „Spotkaj-
my siê w Soplicowie” inspirowany twórczoœci¹ Mickiewicza.
Uwspó³czeœniona wersja ballad i romansów bawi³a widzów,
a wykonane lalki i kuk³y zachwyca³y pomys³owoœci¹.

W cyklu „Literatura naszych s¹siadów” zorganizowane zosta³y
spotkania, odczyty, kiermasze i wystawa „Ksi¹¿ka niemiecka
dla dzieci i m³odzie¿y”, wypo¿yczona ze zbiorów Centrum Infor-
macji o Ksi¹¿ce Niemieckiej w Warszawie.

Lipiec, 7 – na emeryturê odesz³a Janina Nowakowska, pracow-
nik Oddzia³u dla Dzieci MBP.

Wrzesieñ, 18 – Helena Bulanda, dyrektor MBP otrzyma³a Od-
znakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Wrzesieñ, 20 – decyzj¹ Zarz¹du Miasta zamkniêta zosta³a Filia
nr 2 zlokalizowana w Œródmieœciu przy, ulicy Harcerskiej.

Wrzesieñ, 30 – z okazji 50-lecia MBP w bibliotece przy ul. Dam-
rota 32 odby³a siê uroczysta sesja popularnonaukowa pn.
„Rola biblioteki w œrodowisku lokalnym”. Uczestniczyli w niej
pracownicy Biblioteki oraz liczni goœcie, w tym tak¿e przedsta-
wiciele w³adz wojewódzkich. Imprezê uœwietni³ wystêp zespo³u
muzyki dawnej „Preambulum” I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
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w Kêdzierzynie-KoŸlu. Wydany zosta³ okolicznoœciowy infor-
mator o Bibliotece oraz trzy ekslibrisy projektu Zbigniewa Ku-
beczki z Zaolzia.

Wrzesieñ, 30 – Odznakê „Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie” przy-
znano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu
oraz Halinie Fogel, Henryce Trojan, Marii Jakubiec, Miros³awie
Kominowskiej-Pawliczek.

PaŸdziernik, 1 – na zas³u¿on¹ emeryturê przesz³y Henryka Tro-
jan i Miros³awa Kominowska-Pawliczek.

Biblioteka zorganizowa³a 17 wystaw, m.in.: fotograficzn¹ Da-
niela Nurzyñskiego „Jesieñ ’97 w Mosznej”, Marka Sojki
„Cz³owiek Wschodu. Indie, Nepal, Pakistan, Iran”, Aleksandra
Sierakowskiego „Œladami pomników Adama Mickiewicza”.
Szczególnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³a siê wy-
stawa malarstwa Ryszarda Kowala mieszkañca Kêdzierzyna-
-KoŸla, absolwenta Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, któ-
ry prezentowa³ ju¿ swoje prace na wielu wystawach w kraju i za
granic¹.

Eksponaty z prywatnych kolekcji, bia³¹ broñ, stare dokumen-
ty, odznaczenia, medale, listy, fotografie oraz ksi¹¿ki i czasopi-
sma ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
i Towarzystwa Ziemi Kozielskiej znacznie wzbogaci³y wystawê
„Drogi dalekie i bliskie do Niepodleg³oœci” prezentowan¹ w „Ga-
lerii z Ksi¹¿k¹ w tle”.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa³a 15 spotkañ z pisa-
rzami, m.in.: Wand¹ Chotomsk¹, Danut¹ Kisielewicz, Edwar-
dem Pochroniem, Joann¹ Kulmow¹, Mart¹ Fox, Karolin¹ Ku-
sek, Mari¹ Letki, Beat¹ Ostrowick¹, Harrym Dud¹, Markiem
Siembied¹, Iren¹ Wyczó³kowsk¹.

1999

Styczeñ – mia³a miejsce wystawa na temat ksi¹¿ki hebrajskiej
dla dzieci, wypo¿yczona ze zbiorów biblioteki w Oœwiêcimiu,
prezentowana w Oddziale dla Dzieci MBP.

Marzec, 23 – nadal roœnie zainteresowanie konkursem literac-
kim „Krajobrazy S³owa”, prace nap³ywa³y z ca³ego kraju.
Udzia³ w VI edycji ogólnopolskiego konkursu wziê³o 317 osób,
które nades³a³y rekordow¹ liczbê 2009 utworów. Tradycyjnie
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zakoñczenie konkursu po³¹czono z promocj¹ antologii nagro-

dzonych prac. Z recitalem wyst¹pi³ Jaros³aw Wasik.

Maj, 18 – Wanda Chotomska spotka³a siê z dzieæmi w Domu

Kultury „KoŸle” na podsumowaniu konkursu „Na wszystko jest

przys³owie – kalendarz przedszkolaka”. W konkursie uczestni-

czy³o 187 dzieci.

Z czytelnikami spotkali siê m.in.: S³awomir Stanis³aw Nicieja,

Józef Szczupa³, Dorota Stasikowska-WoŸniak, Marta Fox, Ka-

rolina Kusek, Dorota Baranowska-Gil, Jacek Podsiad³o, Doro-

ta Terakowska, Beata Ostrowicka, Joanna Kulmowa, Krzysztof

Petek.

Czerwiec, 14–16 – trwa³y VII Dni Literatury dla Dzieci i M³o-

dzie¿y. Biblioteki na osiedlach organizuj¹ m.in. spotkania au-

torskie, gry, zabawy, konkursy dla przedszkolaków. W MBP

odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursów: literackiego

„Ma³e Krajobrazy S³owa”, plastycznego „Kêdzierzyn-KoŸle wita

i zaprasza – pocztówka z mojego miasta”. M³odzi twórcy napi-

sali 500 wierszy i opowiadañ (81 osób), a tak¿e wykonali po-

cztówki i przewodniki po mieœcie i okolicy (92 osoby). Prezy-

dent wrêczy³a laureatom nagrody rzeczowe, a imprezê

zakoñczy³ zespó³ wokalny „Ram” z Gminnego Oœrodka Kultury

z Cisku.

Na otwarciu wystawy z cyklu „Literatura naszych s¹siadów”

pn. „Czeska i s³owacka ksi¹¿ka dla dzieci i m³odzie¿y” wyst¹pi³

teatrzyk dzieciêcy „Arlekin” za Szko³y Polskiej w Karwinie, a na

kozielskim rynku podczas happeningu „Wielka przygoda Kre-

cika, Rumcajsa i Kozio³ka Mato³ka” dzieci malowa³y ekokomik-

sy, bra³y udzia³ w konkursach z ró¿nych szuflad, s³ucha³y ze-

spo³u „Ram”.

Biblioteka otrzyma³a œrodki z Pañstwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepe³nosprawnych z przeznaczeniem na zakup

kserokopiarki i sprzêtu introligatorskiego.

Wprowadzono sta³y, comiesiêczny cykl spotkañ dla dzieci

i m³odzie¿y pn. „Biblioteczna Akademia Rozmaitoœci” i „Czas

na edukacjê”. Na spotkaniach goszcz¹ pisarze, dziennikarze,

ilustratorzy ksi¹¿ek, podró¿nicy, ciekawi ludzie o niezwyk³ych

zainteresowaniach, dzieci bior¹ udzia³ w zabawach literackich,

plastycznych, muzycznych, ruchowych.
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W salach wystawowych swoje prace malarskie prezentowali lo-
kalni twórcy Agnieszka Galantowicz, Adam Zieliñski, Janusz
Kulesza, Grzegorz Fu³awka, Maciej Cz¹stka, fotograficzne Da-
niel Nurzyñski, Krzysztof Igras i Remigiusz Ossoliñski.

Biblioteka zakupi³a 2765 ksi¹¿ek, czyli o 9600 mniej ni¿
zak³ada norma dla miasta wielkoœci Kêdzierzyna-KoŸla.

2000

Marzec, 9 – Kazimierz Kaszper wyg³osi³ odczyt na otwarciu wy-
stawy „Literatura na Zaolziu. Wystawa polskich wydawnictw
1945–1999”. Ekspozycjê wypo¿yczono ze zbiorów Biblioteki
Rejonowej w Karwinie.

Marzec, 31 – mia³ miejsce koncert Marcina Œwietlickiego
i Miko³aja Trzaski, który uœwietni³ uroczystoœæ podsumowania
VII edycji „Krajobrazów S³owa”. Laureatom wrêczono antologiê
nagrodzonych utworów w VI i VII edycji konkursu.

Maj, 15 – o problemach etyki bibliotekarskiej z pracownikami
bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych rozmawia³
prof. Zbigniew ¯migrodzki. Spotkanie zorganizowano z okazji
Dnia Bibliotekarza pn. „Bibliotekarz dziœ i jutro”.

Czerwiec, 16 – prezentacj¹ nagrodzonych utworów w oprawie
muzycznej flecistek z zespo³u „Preambulum” dzia³aj¹cego przy
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym oraz uczniów Pañstwowej Szko³y
Muzycznej nr 1 zakoñczy³a siê V edycja „Ma³ych Krajobrazów
S³owa”. Laureaci konkursu wziêli udzia³ w konferencji praso-
wej.

Czerwiec, 29 – uchwa³a Rady Miejskiej zlikwidowa³a trzy filie
biblioteczne: nr 3 mieszcz¹c¹ siê w Szpitalu Miejskim w Œród-
mieœciu, nr 6 w dzielnicy KoŸlu Rogach oraz nr 9 w Cisowej.
Sieæ bibliotek zmniejszy³ siê do oœmiu filii.

Wrzesieñ – po konwersji bazy danych z SIB w bibliotece zacz¹³
funkcjonowaæ system PROLIB.

PaŸdziernik, 9 – o swoim zes³aniu na Syberiê opowiada³a Zofia
Helwing, autorka ksi¹¿ki Ociosani. Spotkanie przebiega³a
w niezwyk³ej, pe³nej wzruszeñ i zwierzeñ atmosferze. Kozielscy
sybiracy w rozmowie z pisark¹ nawi¹zywali do swoich bardzo
osobistych biografii. Dla m³odych czytelników by³a to swoista
lekcja historii.

– 41 –



Listopad, 8 – Andrzej Sapkowski goœci³ w kozielskiej bibliotece.
Ponad dwustu fanów fantastyki w ró¿nym wieku, czêœæ z nich
poprzebierana za bohaterów powieœci, przyby³a na spotkanie.
Z wielkim entuzjazmem dyskutowano na temat fabu³y ostat-
niej powieœci, a tak¿e planów pisarza na przysz³oœæ.

Biblioteka goœci³a znanego poetê Jacka Podsiad³o, Jana Go-
czo³a, Wies³awa Malickiego, twórców œrodowiska opolskiego
Danielê D³ugosz-Penca, Irenê Rup, El¿bietê Dziewoñsk¹, Karo-
linê Turkiewicz-Suchanowsk¹. Dzieci bawi³y siê na spotka-
niach z Krzysztofem Petkiem, a m³odzie¿ dyskutowa³a o pro-
blemach dorastania z pisark¹ Mart¹ Fox.

Urzêdnicy, dzia³acze i bankowcy na spotkaniach z m³odzie¿¹
w ramach cyklu „My w naszym mieœcie” opowiadali na czym
polega rola i jakie s¹ zadania M³odzie¿owej Rady Miasta, jakie
dzia³ania podejmuje siê na rzecz ochrony œrodowiska, jak po-
wstaje bud¿et miasta i gminy, jak nale¿y przeciwdzia³aæ bezro-
bociu oraz w czym tkwi istota funkcjonowania banku.

Miejska Biblioteka Publiczna promowa³a na wystawach twór-
czoœæ lokalnych artystów: Danuty i Józefa Stein, Ró¿y Œwien-
tek-Kozie³ i Anny Kozie³, Macieja Cz¹stki, Walerego Sikory, fo-
tografie Daniela Nurzyñskiego, Sylwii Szloser, Remigiusza Os-
soliñskiego.

Z zagranicznych galerii do kozielskiej biblioteki przyby³y prace
uznanych opolskich artystów plastyków Jolanty Tacakiewicz
i Boles³awa Polnara. Oprawê wernisa¿y stanowi³y wieczór po-
etycki autorki i koncert muzyczny.

Po raz pierwszy MBP otrzyma³a z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przez bud¿et gminy dotacjê celow¹ w wy-
sokoœci 10 tyœ. z³ na zakup nowoœci ksi¹¿kowych. W ten spo-
sób biblioteka dodatkowo wzbogaca swoje zbiory o 435 wol.

Grudzieñ, 31 – na emeryturê odesz³a Halina Fogel, kierownik
Filii nr 8.

2001

Marzec, 30 – uroczystoœci wrêczenia nagród laureatom VIII
edycji „Krajobrazów S³owa” i promocji pokonkursowej antologii
towarzyszy³ recital Doroty Koman. Artystce akompaniowali
pianista Jakub Raczyñski i gitarzysta Pawe³ Stêpniak.
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Kwiecieñ, 27 – niecodzienn¹ wystawê w „Galerii z Ksi¹¿k¹
w tle” prezentowa³a Agata Ma³kiewicz mieszkanka Kêdzierzy-
na-KoŸla, absolwentka Krakowskiej Szko³y Artystycznego Pro-
jektowania Ubioru w Krakowie. By³a to kolekcja dyplomowa
„Nad podszewk¹”. Stroje wykona³a z rêcznie malowanej pod-
szewki, tkanin matowych i b³yszcz¹cych. Dodatkowym i cieka-
wym uzupe³nieniem kolekcji by³y buty i torebki. Wernisa¿ koñ-
czy³ pokaz mody.

Czerwiec, 4–5 – w Dniach Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y
z m³odymi czytelnikami spotkali siê Karolina Kusek i Sta-
nis³aw Srokowski. Uroczystoœci wrêczenia nagród laureatom
„Ma³ych Krajobrazów S³owa” towarzyszy³ wystêp Ko³a Teatral-
nego Zespo³u Muzycznego „Kameleon” z Publicznego Gimnaz-
jum nr 4. Oceniono 458 prac od 112 uczestników. Atrakcj¹ Dni
by³a licytacja prac dzieciêcych, nagrodzonych w ró¿nych kon-
kursach plastycznych prowadzona przez Andrzeja Mikoszê,
aktora z Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Dochód w ca³oœci zosta³
przekazany na konto akcji „Zabierz dziecko na wakacje”. Im-
prezê umila wystêp dzieciêcego zespo³u „Topolinki” z Przed-
szkola Publicznego nr 15.

Czerwiec, 30 – w zwi¹zku z wypowiedzeniem przez Zarz¹d
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Chemik” lokalu Bibliotece, dzia³al-
noœæ Filii nr 11 na osiedlu Piastów zosta³a zawieszona.

Wrzesieñ, 28 – akcj¹ g³oœnego czytania objêto dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym promuj¹c ogólnopolsk¹ inicjatywê
„Ca³a Polska czyta dzieciom”. W bibliotekach odbywa³y siê licz-
ne spotkania. Klasykê dzieciêc¹ polsk¹ i obc¹ czytali przedsta-
wiciele lokalnej w³adzy, dziennikarze, wolontariusze.

Na szesnastu spotkaniach autorskich o swoich ksi¹¿kach
i twórczoœci mówili Joanna Kulmowa, Dorota Terakowska,
Wanda Chotomska, Karolina Kusek, Marta Fox, Piotr Kowal-
ski, Jacek Podsiad³o, El¿bieta Dziewoñska, Pawe³ Marcinkie-
wicz, Pawe³ Lekszycki, Wojciech Brzoska.

Listopad, 29 – przy czytelni MBP i Filii nr 5 powsta³ Punkt Infor-
macji Europejskiej.

W salach wystawowych swoje prace malarskie prezentowali ar-
tyœci: Lech Biernacki, Agnieszka Kulpa-Orze³, Edmund
Sz³apka oraz m³odzi twórcy z Kêdzierzyna-KoŸla Izolda Griner,
Dariusz Werbowski, Filip Kucharczyk, Micha³ Gondzik. Nie-
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zwyk³¹ wystawê fotografii otworkowej pokaza³ zwi¹zany zawo-
dowo z „Gazet¹ Wyborcz¹” S³awomir Mielnik.

Biblioteka posiada³a 23 komputery oraz trzy programy: PRO-
LIB, program do obs³ugi wypo¿yczalni kaset video oraz SOWA 2.
Czytelnicy mogli korzystaæ z katalogu OPAC w systemie PRO-
LIB.

Grudzieñ, 8 – Biblioteka otrzyma³a nominacjê do nagrody
w konkursie Fundacji IDEE za najciekawsze inicjatywy, akcje
podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czy-
telnictwa w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury
Sztuki Kampanii promocji czytelnictwa.

2002

Styczeñ, 1 – Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczê³a prace nad
„Bibliografi¹ Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego” w systemie
informacyjnym SOWA 2.

Styczeñ – w czytelniach MBP, Filiach nr 5 i 13 zainstalowano
stanowiska komputerowe dla czytelników z dostêpem do Inter-
netu.

Kwiecieñ, 12 – odby³ siê recital Doroty Œlêzak „Przysz³am po
kolor mojego anio³a” pochodz¹cej z Kêdzierzyna-KoŸla artystki
Piwnicy pod Baranami, który uœwietni³ uroczystoœæ wrêczenia
nagród laureatom IX edycji „Krajobrazów S³owa” oraz promocji
kolejnego tomiku. Na przestrzeni dziesiêciu lat 1497 osób
z kraju a nawet zagranicy nades³a³o 7751 prac.

Maj, 22–23 – w IX Dniach Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y
z dzieæmi na spotkaniach autorskich oraz konferencji prasowej
spotka³y siê poetka Karolina Kusek i pisarki Beata Ostrowicka,
Anna Onichimowska. Wrêczenie nagród w VII edycji „Ma³ych
Krajobrazów S³owa” poprzedzi³ monta¿ poetycko-muzyczny.
Laureaci prezentowali swoje wiersze przy dŸwiêkach muzyki
gitarowej Tomasza Bojczuka i jego uczniów z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej. W drugim dniu ph. „Ziemia dla Ludzi, Lu-
dzie dla Ziemi” 300 przedszkolaków w Parku Wdziêcznoœci ma-
szerowa³o w paradzie ekologicznej, a w Domu Kultury „Che-
mik” aktorzy z Teatru Lalki i Aktora w Opolu przedstawili eko-
logiczne show „Ekobiesiadka dla ma³olatka”. Na zakoñczenie
imprezy podsumowano konkurs plastyczny „Ja i mój œwiat”,
w którym udzia³ wziê³o 265 dzieci z dwunastu przedszkoli.
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Czerwiec, 1 – przy MBP rozpoczê³o dzia³alnoœæ Miejskie Cent-
rum Ekologiczne „Zielona Biblioteka” finansowane z Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Zorgani-
zowano cykle imprez: odczyty, happeningi, spotkania autorskie.

Lipiec, 1 – Maria Jakubiec, pracownik czytelni MBP obchodzi³a
jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.

Poeci Tomasz Ró¿ycki, Rados³aw Kobierski, Krzysztof Siwczyk
oraz pisarka Ewa Stadtmüller spotkali siê z czytelnikami kê-
dzierzyñsko-kozielskich bibliotek. Piotr Kowalski i Andrzej Ha-
nich prezentowali swoje najnowsze ksi¹¿ki.

Problematykê integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ przybli¿ali
m³odzie¿y na wyk³adach Violetta Porowska, Agnieszka Miza,
Barbara ¯arczyñska, Natalia Rybarczyk, Maciej Sa³dacz
i Adam Kuñka, pracownicy Biura Integracji Europejskiej
w Opolu.

Grudzieñ, 4 – wydawnictwo Rea zaprezentowa³o na wystawie
„Ksi¹¿ka Rosyjska” najnowsze wydania bajek, opowiadañ, po-
wieœci dla dzieci i m³odzie¿y w oryginalnej wersji jêzykowej.
By³y to równie¿ ksi¹¿ki z filozofii, historii, medycyny oraz ency-
klopedie, s³owniki, leksykony.

2003

Marzec – ukaza³ siê pierwszy rocznik „Bibliografii Powiatu Kê-
dzierzyñsko-Kozielskiego” 2002.

Kwiecieñ, 3 – mia³ miejsce „Festiwal poetów”. Odby³y siê spot-
kania z laureatami konkursu „Krajobrazy S³owa” oraz wieczór
autorski Jacka Podsiad³y. Po raz pierwszy m³odych ludzi
pisz¹cych wiersze zaproszono do udzia³u w Turnieju „O Wikli-
nowy O³ówek”. Nagrodê ufundowa³ Prezydent Miasta. Impreza
ta sta³a siê corocznym elementem poprzedzaj¹cym podsumo-
wanie „Krajobrazów S³owa”.

Kwiecieñ, 4 – spektakl s³owno-muzyczny „Bój siê Boya” w wy-
konaniu artystów Teatru Muzycznego z Wroc³awia uœwietni³
uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom X edycji „Krajobra-
zów S³owa” i promocjê najnowszej antologii. W godzinach ran-
nych odbywa³y siê w kozielskich szko³ach spotkania z laurea-
tami wczeœniejszych edycji konkursu m.in. pochodz¹cymi
z Kêdzierzyna-KoŸla El¿biet¹ Dziewoñsk¹, Magdalen¹ Jedlick¹
i Zuzann¹ Witkowsk¹.
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Czerwiec, 1 – Starostwo Powiatowe powierzy³o MBP zadania bi-

blioteki powiatowej przyznaj¹c jej 24 tys. z³ na zakup zbiorów

i prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej.

Czerwiec – Biblioteka za³o¿y³a w³asn¹ stronê internetow¹.

Czerwiec, 9–10 – trwa³y Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y.

Z m³odymi czytelnikami spotykali siê Krzysztof Petek, Marta

Fox, Karolina Kusek. W uroczystoœci wrêczenia nagród laurea-

tom VIII edycji „Ma³ych Krajobrazów S³owa” pn. „Ziemia moich

marzeñ” wyst¹pili uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej

nr 1. Na konkurs nades³ano 146 prac 36 autorów. Podsumo-

wano równie¿ konkurs o tematyce turystyczno-przyrodniczej

„Rowerkiem po mieœcie – przyroda bli¿ej ni¿ myœlisz”. Wrêcze-

niu nagród towarzyszy³o spotkanie z Robertem Sadkowskim

dzia³aczem Klubu Turystyki Kolarskiej „Horyzont” w Kêdzie-

rzynie-KoŸlu.

Na spotkaniach autorskich goœcili: poetka – Julia Hartwig, piew-

ca œl¹skiej gwary – Marek Szo³tysik, historyk – Marek Czapliñ-

ski, szwejkolog – krakowski pisarz Leszek Mazan, prozaik –

Stefan Chwin oraz autorzy ksi¹¿ek dla dzieci – Anna Onichi-

mowska i Grzegorz Kasdepke. Swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê zapre-

zentowa³ kêdzierzyñsko-kozielski poeta, prozaik – Krzysztof

Konarski.

Listopad – m³odzi z Kêdzierzyna-KoŸla powo³ali Klub Literacki

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Listopad, 20 – Biblioteka obchodzi³a 55-lecie swojej dzia³alno-

œci. Odby³o siê spotkanie bibliotekarzy i czytelników z przed-

stawicielami w³adz miasta, powiatu i województwa. W wyj¹tko-

wej, sympatycznej, pe³nej humoru œl¹skiego atmosferze goœcie

bawili siê na spotkaniu z Markiem Szo³tysikiem przy dŸwiê-

kach Kapeli Œl¹skiej.

Biblioteka zaprezentowa³a jedenaœcie wystaw. Piêkno Karko-

noszy przedstawi³ na swoich fotografiach S³awoj Dubiel. Miesz-

kañcy poznali prace lokalnych twórców: malarstwo Wojciecha

Lichorobca, oleje, pastele i rysunki Aleksandry Wiœniewskiej

oraz fotografie Mi³osza Ga³dysia. Zwi¹zek Polskich Artystów

Plastyków w Opolu, Urz¹d Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu i Sta-

rostwo Powiatowe zorganizowa³o miêdzynarodow¹ wystawê po-

plenerow¹ „Odra 2003”.
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Historiê lokaln¹ pozna³a m³odzie¿ na spotkaniach w cyklu
„Wszechnica wiedzy o regionie”. Alfons Rataj, ksi¹dz Alfons
Schubert i Alfred Lipnicki wyg³osili odczyty na temat wêz³a ko-
lejowego w Kêdzierzynie, historii kêdzierzyñsko-kozielskich ko-
œcio³ów oraz ziemi leœnickiej.

Biblioteka promowa³a dzia³ania proekologiczne wœród
najm³odszych mieszkañców przez konkurs plastyczny „Las jest
nasz – ochraniajmy lasy, parki i jego mieszkañców”. Zorganizo-
wano równie¿ warsztaty plastyczno-ekologiczne, odczyty i spo-
tkania. Zadania te zrealizowa³o Miejskie Centrum Ekologiczne
„Zielona Biblioteka”.

2004

Styczeñ – dostêp do Internetu przez Neostradê uzyskuj¹ Filie
nr 1, 4, 10.

Marzec, 1 – Maria Jakubiec, d³ugoletni pracownik czytelni
MBP, odesz³a na emeryturê.

Marzec – ogromne zainteresowanie wzbudzi³a wystawa rêko-
dzie³a artystycznego. Woskowe figurki, hafty, serwetki, wyszy-
wane obrazy, stroiki, wyroby z korali pokaza³y mieszkanki
miasta i powiatu.

Marzec, 29 – Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przekaza³o
w ramach programu „Ikonka” MBP 3 komputery. Biblioteka
posiada³a ju¿ 23 stanowiska komputerowe dla czytelników,
w tym 18 z dostêpem do Internetu.

Kwiecieñ, 15 – na miejsce „Festiwal poetów”. W czasie wieczoru
poezji i muzyki zaprezentowa³ siê Klub Literacki dzia³aj¹cy
przy MBP. Jacek Podsiad³o, Wojciech Brzoska i Pawe³ Lekszyc-
ki byli jurorami II edycji Turnieju Jednego Wiersza, „O Wiklino-
wy O³ówek”. Muzyczny akcent wieczoru stanowi³ wystêp ze-
spo³u Bohema.

Kwiecieñ, 16 – uroczyst¹ galê wrêczenia nagród laureatom
„Krajobrazów S³owa” i promocji antologii nagrodzonych i wyró¿-
nionych utworów uœwietni³ recital Jaros³awa Wasiaka. W XI
edycji konkursu wziê³o udzia³ 321 osób, które przedstawi³y do
oceny jury 1426 prac.

Maj – wystawê „Szk³o malowane” zaprezentowa³a Jadwiga Oro-
nowicz-Siwak, lekarz anestezjolog, mieszkanka Kêdzierzyna-
-KoŸla. Bardzo liczne grono zwiedzaj¹cych mia³o równie¿ oka-
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zjê pos³uchaæ wspania³ych szantek w wykonaniu braci autorki
wystawy.

Maj, 8–15 – „Ksi¹¿ka ³¹czy, biblioteka integruje” – pod takim
has³em w Tygodniu Bibliotek odby³y siê liczne imprezy. Swoj¹
ksi¹¿kê Koœcio³y, klasztory i kaplice na terenie miasta i twier-

dzy KoŸle prezentowa³ Josef Gröger. O s¹siedztwie Œl¹zaków
z Kresowiakami w Filii nr 5 na spotkaniu autorskim opowiada³
Tomasz Ró¿ycki promuj¹c swoj¹ ksi¹¿kê Dwanaœcie stacji. Na
kozielskim rynku odby³ siê happening „Ksi¹¿ka ³¹czy”, a biblio-
teki na osiedlach prowadzi³y zajêcia ekologiczne dla przedszko-
laków.

Maj, 31–czerwiec 4 – biblioteki prezentowa³y bogaty program
podczas XI Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y. Jurorki
„Ma³ych Krajobrazów S³owa” Marta Fox i Karolina Kusek wrê-
cza³y nagrody zwyciêzcom i spotyka³y siê z m³odymi czytelni-
kami w bibliotekach osiedlowych. Ogólnokrajowa i zagranicz-
na akcja „Noc z Andersenem” przebiega³a w bibliotece pn. „Noc
dziwów i czarów w Bibliotece”. Konkursy, harce i zabawy
z dzieæmi prowadzi³ aktor Teatru Lalki i Aktora Andrzej Miko-
sza. W g³oœnym czytaniu bajek, baœni i opowiadañ pn. „Ca³a
Polska czyta Dzieciom – Czytanie cieszy i bawi” udzia³ brali re-
prezentanci w³adz miasta, dziennikarze i wolontariusze. M³o-
dzie¿ szkó³ œrednich zmaga³a siê z proz¹ Gombrowicza w mara-
tonie g³oœnego czytania „Ferdydurke”.

Dziêki wprowadzeniu do Biblioteki programu PROLIB czytelni-
cy mieli mo¿liwoœæ przegl¹dania bazy i zamawiania ksi¹¿ek za
poœrednictwem Internetu.

PaŸdziernik–listopad – w ramach projektu „My w Unii Europej-
skiej” wspó³finansowanego przez Dom Europejski w Opolu, po-
szerzaj¹cego wiedzê m³odych czytelników na temat historii,
kultury i zwyczajów krajów cz³onkowskich, dzieci bra³y udzia³
w spotkaniach, wycieczce do muzeum, debacie „Czy Unia Eu-
ropejska dba o sprawy m³odych” i zajêciach plastycznych „Sto-
lice i miasta europejskie”.

Z czytelnikami spotykali siê: laureatka wielu nagród i wyró¿-
nieñ literackich – Olga Tokarczuk, dokumentalistka losów lud-
noœci polskiej na Wo³yniu podczas drugiej wojny œwiatowej –
Ewa Siemaszko, poeta – S³awomir KuŸnicki. O swojej najnow-
szej ksi¹¿ce O nijaczeniu jêzyka rozmawia³ z m³odzie¿¹ pracow-
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nik naukowy Uniwersytetu Opolskiego dr Adam Wierciñski.

Historiê lokaln¹ z okresu walk napoleoñskich przedstawia na

spotkaniu z czytelnikami prof. Karol Jonca, autor ksi¹¿ki Wiel-

ka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod KoŸlem.

Listopad–grudzieñ – Konsul Generalny Republiki Czeskiej

w Katowicach Josef Byrtus otworzy³ dwie wystawy: ilustracji

„Zdenek Burian i jego œwiat” w galerii MBP oraz „Bohumil Hra-

bal” w sali wystawowej Filii nr 5 przygotowan¹ przez Ministers-

two Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej i Muzeum Litera-

tury Czeskiej w Pradze. Ekspozycja zawiera dokumenty, foto-

grafie, wypowiedzi Hrabala.

Grudzieñ – Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma³a wyró¿nie-

nie za projekt edukacyjny „3 razy E – ekonomia, ekologia, eko-

rozwój” w konkursie organizowanym i wspó³finansowanym

przez Narodowy Bank Polski. M³odzie¿ bra³a udzia³ w odczy-

tach, wyk³adach, konkursach, spotkaniach warsztatowych i de-

bacie (ponad 2000 osób). Kwotê przyznan¹ przez NBP za wyró¿-

nienie przeznaczono na zakup sprzêtu komputerowego.

Na konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Barwy i dŸwiêki

jesieni” wp³ynê³o 158 prac wykonanych przez 216 dzieci. Gim-

nazjaliœci wykonali plakaty proekologiczne pn. „W zgodzie

z przyrod¹”, które Urz¹d Miasta wydaje w formie kalendarza na

2005 rok. W konkursie udzia³ wziê³o 18 szkó³ z terenu miasta

i powiatu.

Zakup zbiorów by³ najwy¿szym od 1994 r. WskaŸnik zakupu

wynosi³ 8,63 na 100 mieszkañców i by³ o ponad 3 woluminy

wy¿szy od œredniej krajowej i o 4 od œredniej wojewódzkiej. Pra-

wie 30% œrodków pochodzi³o z poza bud¿etu gminy ze Starost-

wa Powiatowego i Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Biblioteka otrzymuje coroczne dofinansowanie z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup ksi¹¿ek, z progra-

mu operacyjnego „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

2005

Styczeñ, 7 – Vladislava Hamplova uroczyœcie otworzy³ wystawê

ekologiczn¹ „Graniczne meandry Odry, europejski fenomen

przyrody”. Wystawa powsta³a we wspó³pracy z Fundacj¹ Zielo-

nej Ligi, WWF Polska oraz Muzeum Novojicinska.
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Marzec, 1 – Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowi-

cach Josef Byrtus w obecnoœci w³adz miasta otworzy³ w Filii

nr 5 wystawê fotograficzn¹ „Architekci czescy na œwiecie”.

Opracowano wniosek na zadanie pn. „Zwiêkszenie dostêpu do

us³ug publicznych. Adaptacja pomieszczeñ na bibliotekê w Kê-

dzierzynie-KoŸlu” przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kêdzie-

rzynie-KoŸlu.

Kwiecieñ, 1 – w Roku Andersena dzieci bra³y udzia³ w wielu

atrakcyjnych imprezach. Aktor Andrzej Mikosza prowadzi³ uli-

cami miasta bajkow¹ paradê „Korowód postaci z baœni europej-

skich”. Biblioteka zorganizowa³a te¿ warsztaty plastyczne i tea-

tralne pn. „Z Andersenem po Europie” oraz „Noc z Anderse-

nem” pe³n¹ zabaw i atrakcji, w której dzieci uczestniczy³y

w miêdzynarodowym czacie kontaktuj¹c siê ze swoimi rówieœ-

nikami z Czech, S³owacji, Polski.

Maj, 5–6 – uroczystoœæ wrêczenia nagród XII edycji „Krajobra-

zów S³owa” uœwietni³ koncert poezji œpiewanej w wykonaniu

Magdaleny i Paw³a Kalitów. W konkursie udzia³ wziê³o 179

osób, które przedstawi³y do oceny jury 813 utworów. Galê po-

przedzi³ „Festiwal poetów” i wieczór autorski Jacka Podsiad³y,

Wojciecha Brzoski i Paw³a Lekszyckiego.

Maj, 13 – w kozielskiej „Galerii z Ksi¹¿k¹ w tle” mieszkañcy mo-

gli obejrzeæ wystawê fotografii, dokumentów, map, pism, lis-

tów, sprawozdañ, protoko³ów ze zbiorów Archiwum Akt No-

wych pn. „Katyñ – walka o prawdê”.

Maj, 31–czerwiec, 2 – mia³y miejsce Dni Literatury dla Dzieci

i M³odzie¿y. Prezentacja scenek ze szkolnej rzeczywistoœci, kon-

kursy i zagadki to forma miêdzynarodowego spotkania gimnaz-

jalistów z Cisku, Kêdzierzyna-KoŸla i niemieckiego Hamm.

Laureatom X jubileuszowej edycji „Ma³ych Krajobrazów S³owa”

nagrody wrêczy³o jury, poetka Karolina Kusek i pisarka Marta

Fox. W tej edycji 36 uczniów przedstawi³o do oceny 153 utwo-

ry. W Filii nr 5 m³odzie¿ kêdzierzyñskiego liceum, w³adze mia-

sta, nauczyciele, dziennikarze brali udzia³ w maratonie g³oœne-

go czytania ksi¹¿ki Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy. XII

Dni dofinansowano ze œrodków Instytutu Ksi¹¿ki w ramach

Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego.
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Czerwiec, 17 – gmina Kêdzierzyn-KoŸle z³o¿y³a w Departamen-
cie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Opolskiego wniosek aplikacyjny o dofi-
nansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006 zadania pn.
„Zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicznych. Adaptacja pomie-
szczeñ na bibliotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu”.

Czerwiec–wrzesieñ – projekt edukacyjny z zakresu ekonomii
„Jak sprzedaæ miasto” realizowany przez MBP uzyska³ jedn¹
z nagród g³ównych przyznawanych przez Narodowy Bank Pol-
ski. Projekt by³ w ca³oœci realizowany ze œrodków NBP i spon-
sorów, a œrodki z nagrody w wysokoœci 10 000 z³ przeznaczono
na zakup sprzêtu komputerowego.

Po³¹czenie z Internetem uzyska³a Filia nr 8 na osiedlu S³awiê-
cice, a program biblioteczny PROLIB zacz¹³ dzia³aæ w piêciu
placówkach MBP, Filiach nr: 1, 4, 5, 10.

Wrzesieñ–grudzieñ – dziêki dofinansowaniu Gminnego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Zie-
lonej Biblioteki” zrealizowany zosta³ projekt edukacyjny dla
dzieci i m³odzie¿y pn. „Portret rzeki”. Zorganizowano konkursy
fotograficzny i plastyczny pn. „Nadodrzañskie krajobrazy” i se-
minarium „Portret rzeki”. O gin¹cych zawodach opowiadali
rzemieœlnicy na warsztatach zwi¹zanych z wikliniarstwem, wy-
robem papieru czerpanego.

PaŸdziernik – dyrektor Helena Bulanda otrzyma³a medal
„Zas³u¿eni dla Miasta”.

Listopad, 14 – odby³a siê uroczysta promocja antologii Jak

warkocz splataæ s³owa… bêd¹cej pok³osiem konkursu literac-
kiego „Ma³e Krajobrazy S³owa”. Ksi¹¿kê wydano dziêki dofi-
nansowaniu Ministerstwa Kultury i Sztuki w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

W bibliotecznych salach wystawowych starsi mieszkañcy Kê-
dzierzyna-KoŸla prezentowali swoje prace, bêd¹ce efektem ich
zainteresowañ artystycznych i hobbystycznych: malarstwo –
Adam Zieliñski, Maria Macha-Szymanowska, Joanna Cyprych,
Urszula Pêpkowska; fotografie: Aleksandra Arciszewska i Ma-
teusz Wójcik. Ogl¹daæ równie¿ mo¿na by³o prace uczniów Pub-
licznego Ogniska Artystycznego. Wydarzeniem w œrodowisku
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by³a retrospektywna wystawa malarstwa absolwenta Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie – Ryszarda Kowala.

Z doros³ymi czytelnikami spotkali siê: dziennikarka – Ewa Grêt-
kiewicz; poeta, aforysta – Wies³aw Malicki; historyk – Grzegorz
Podruczny, a z dzieæmi i m³odzie¿¹ – Beata Ostrowicka, Wiolet-
ta Piasecka, Marta Fox, Karolina Kusek, Ma³gorzata Budzyñ-
ska Grzegorz Kasdepke, Jacek Pa³ka. Promocja ksi¹¿ki Ani

triumf, ani zgon Tomasza £ubieñskiego by³a siê przyczynkiem
do szerokiej dyskusji autora z czytelnikami na temat powstañ
narodowych. Historiê przedwojenn¹ Zak³adów Papieru i Celu-
lozy w KoŸlu Porcie przedstawi³ Herbert Probe, lekarz, historyk
amator mieszkaj¹cy w Niemczech, na spotkaniu promuj¹c
swoj¹ dwujêzyczn¹, polsko-niemieck¹ ksi¹¿kê Kronika

Zak³adów Papieru i Celulozy w KoŸlu Port O/S 1892–1920.

Najlepsza fachowa i uprzejma obs³uga jest w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej – tak¹ opiniê wyrazili mieszkañcy miasta w bada-
niach przeprowadzonych na temat „Miasto w œwiadomoœci
swoich obywateli” przez studentów socjologii Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr. Edwarda Nycza,
o czym doniós³ na ³amach 45 numeru „Echa Gmin” redaktor
Bogus³aw Rogowski.

2006

Styczeñ, 20 – w sali wystawowej MBP otworzono wystawê
„S³owo w stronê rzeki” prezentuj¹c¹ dokumenty, fotografie,
mapy, rysunki, wydawnictwa w jêzyku polskim i niemieckim
oraz przedmioty poœwiêcone Odrze. Wystawê wzbogaci³y mate-
ria³y wypo¿yczone z Instytutu Œl¹skiego, Muzeum Œl¹ska Opo-
lskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Pañstwowego Ar-
chiwum w Opolu oraz zbiorów prywatnych mieszkañców mia-
sta. Otwarciu wystawy towarzyszy³ koncert zespo³u „Silesia”.

Kwiecieñ, 19 – wniosek dotycz¹cy rozbudowy i modernizacji Fi-
lii nr 5 pn. „Zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicznych. Adap-
tacja pomieszczeñ na bibliotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu” znalaz³
siê na liœcie projektów pozytywnie zarekomendowanych przez
Regionalny Komitet Steruj¹cy do spraw Rozwoju Regionalnego
Województwa Opolskiego, ale nie uzyska³ dofinansowania.

Kwiecieñ, 21 – koncert piosenki francuskiej w wykonaniu El¿-
biety Sieradziñskiej rozpocz¹³ uroczystoœæ podsumowania XIII
edycji „Krajobrazów S³owa”. Jury w sk³adzie: poeta – Jacek
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Podsiad³o, pisarka – Marta Fox oraz pracownik naukowy Uni-
wersytetu Opolskiego – Piotr Kowalski oceni³o 751 utworów
autorstwa 176 osób. Gali, jak co roku towarzyszy³ „Festiwal
poetów” promuj¹cy m³odych rodzimych twórców.

Kwiecieñ, 25–maj, 31 – ponad 1000 m³odych czytelników
wziê³o udzia³ w imprezach realizowanych w ramach projektu
„Europa to my” dofinansowanego przez Dom Europejski
w Opolu. Ideê europejskiej wspólnoty kulturowej popularyzo-
wano poprzez prezentacjê historii, tradycji, muzyki, sztuki, folk-
loru krajów unijnych w formie spotkañ, wyk³adów, konkur-
sów, zabaw edukacyjnych, zajêæ plastycznych i pogadanek.

Kwiecieñ, 29–czerwiec, 8 – z Programu Operacyjnego Ministers-
twa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”
zrealizowano XIII Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y. Spo-
œród wielu imprez najwiêksz¹ frekwencj¹ cieszy³ siê happening
na kozielskim rynku „Gnomy, skrzaty i gobliny” oraz udzia³
w konkursie plastycznym „Skok na ksi¹¿kê”. M³odzi czytelnicy
w maratonie g³oœnego czytania prezentowali swoj¹ ulubion¹
ksi¹¿kê Oskar i Pani Ró¿a.

Maj, 8–18 – Biblioteka po raz trzeci wziê³a udzia³ w ogólnopol-
skiej akcji Tydzieñ Bibliotek. W czasie trwania Tygodnia pn.
„Nie wiesz, zapytaj w bibliotece” zorganizowano szereg imprez
promuj¹cych dzia³alnoœæ informacyjn¹ w bibliotekach z wyko-
rzystaniem Internetu, cykl imprez edukacyjno-zabawowych
dla najm³odszych pn. „Gdzie ¿yj¹ skrzaty”, warsztaty plastycz-
ne, spotkania oraz debatê dla m³odzie¿y gimnazjalnej pn. „Jacy
jesteœmy”.

Du¿e zainteresowanie wywo³a³o spotkania lokalnych twórców
i ich ksi¹¿ki – Pokoloruj ¿ycie Agnieszki Swory-Behrendt, Piórem

i pêdzlem malowane Zygmunta Mierzwiñskiego, Z kart znanej

i nieznanej historii miasta KoŸla Romualda ¯abickiego.

Niemiecka pisarka Tina Stroheker na spotkaniu z m³odzie¿¹
promowa³a swoj¹ ksi¹¿kê Pommes Frites in Gleiwitz.

W galeriach MBP i Filii nr 5 prezentowane by³y wystawy: „Dzi-
ka Polska” ukazuj¹ca najbardziej naturalne, nieznane obszary
Polski, zdjêcia cz³onków Szkolnego Ko³a Fotograficznego przy
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym „Podró¿”, fotografie ze schroniska
zwierz¹t w Kêdzierzynie-KoŸlu wykonane przez Gniewomira
Sotela pn. „To, co wa¿ne”, malarstwo Marii Jerzyk – mieszkan-
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ki Kêdzierzyna-KoŸla „W podziwie dla mistrzów”, malarstwo
oraz grafiki Cezarego Marka.

Wrzesieñ, 1 – po szeœciu latach na osiedlu Piastów otworzono
Filiê nr 11 z udzia³em lokalnych w³adz i zaproszonych goœci.
Odby³ siê Familijny Festyn z Ksi¹¿k¹, w ramach którego
wyst¹pi³ Teatr Wielkie Ko³o z Bêdzina, zespó³ akordeonistów
z Domu Kultury w Strzelcach Opolskich; z czytelnikami spot-
ka³ siê pisarz Marek Szo³tysek. Filia oprócz tradycyjnej ksi¹¿ki
udostêpnia³a równie¿ filmy na DVD, p³yty CD, multimedia
i ksi¹¿kê mówion¹. Koszt adaptacji pomieszczeñ i wyposa¿enia
wyniós³ prawie 310 tys. z³.

PaŸdziernik, 16 – w ramach Polsko-Czeskiego Festiwalu Kultu-
ry Silesia Pradziad otworzono wystawê Miêdzynarodowych Ple-
nerów Malarskich w Krnovie i wys³uchano koncertu zespo³u
„Krnovska Cimbalka”.

Wszystkie filie zaczê³y dzia³alnoœæ w programie PROLIB, uzy-
ska³y tak¿e dostêp do Internetu. Liczba komputerów w biblio-
tekach wynosi³a 58, z 31 korzystali czytelnicy.

2007

W ramach projektu pn. „Ksi¹¿ka – dzieci – biblioteka” rozpo-
czêto cykl spotkañ rodziców i dzieci na comiesiêcznym g³oœ-
nym czytaniu bajek, baœni w kozielskiej bibliotece. W „Rodzin-
nych Czytankach” wziê³o udzia³ prawie 1000 dzieci, a wœród
zaproszonych goœci znaleŸli siê znani pisarze, aktorzy, ilustra-
torzy ksi¹¿ek. Ka¿dy uczestnik imprezy otrzyma³ okolicznoœ-
ciow¹ kartkê. Najbardziej aktywni zostali nagodzeni ksi¹¿ka-
mi, aparatami cyfrowymi, sprzêtem turystycznym i innymi pre-
zentami.

Maj, 21–29 – ponad 50 imprez dla dzieci i m³odzie¿y odby³o siê
w czasie XIV Dni Literatury. W Bibliotece goœci³ znany pisarz
Andrzej Pilipiuk. Niezwyk³ego wyrazu nabra³o Wesele Sta-
nis³awa Wyspiañskiego czytane z podzia³em na role przez kê-
dzierzyñsk¹ m³odzie¿.

Czerwiec, 17 – na Wyspie nad Odr¹ goœci³a Pippi – bohaterka
ksi¹¿ek Astrid Lindgren. W bajecznie udekorowanym namio-
cie, domu Pippi odbywa³y siê lekcje fryzjerstwa i makija¿u, licz-
ne konkursy i g³oœne czytanie Pippi Poñczoszanki. Na du¿ej
scenie dzieci bawi³ Teatr Muzyczny Wit-Wit z Gliwic.
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Na spotkania autorskie z dzieæmi Biblioteka zaprosi³a pisarzy:

Joannê Olech, Martê Fox, Andrzeja ¯aka, Wies³awa Drabika,

Karolinê Kusek, Beatê Ostrowick¹, Lilianê Fabisiñsk¹, Arka-

diusza Niemirskiego, Kazimierza Szymeczko i ilustratorów

ksi¹¿ek: Elizê Piotrowsk¹, Joannê Zagner-Ko³at.

Z doros³ymi czytelnikami spotkali siê: Tomasz Rzeczycki, To-

masz Kamusella, Jan Miodek, Jacek Gutorow, Andrzej Sta-

siuk, Ma³gorzata Kaliciñska, Stanis³aw Jastrzêbski. W ramach

promocji publikacji, zwi¹zanych z miastem, w Bibliotece goœci-

li: Herbert Probe, Edward Nycz i Josef Gröger.

Maj, 11 – „Bia³y Anio³” Anna Sza³apak z Piwnicy pod Baranami

wyst¹pi³a z recitalem na gali wrêczenia nagród w XIV edycji

„Krajobrazów S³owa”. W konkursie udzia³ wziê³o 257 osób,

ocenie jury podlega³y 1044 prace. M³odzi kêdzierzynianie recy-

towali swoje wiersze w turnieju organizowanym w ramach „Fes-

tiwalu poetów”.

Maj, 7–11 – pod has³em „Biblioteka mojego wieku” odby³a siê

po raz czwarty ogólnopolska akcja Tydzieñ Bibliotek. Tematy-

ka europejska przyœwieca³a wielu organizowanym imprezom,

m.in.: warsztatom plastycznym dla dzieci, wyk³adom „Europa

wszystkich obywateli”. Filia nr 5 w swojej galerii prezentowa³a

wystawê w jêzyku niemieckim „Goethe – ein letztes Universal-

genie” („Goethe – ostatni geniusz uniwersalny”), a MBP fotogra-

fie wykonane w ramach konkursu „Europa – obrazy z ¿ycia co-

dziennego” og³oszonego przez Dom Europejski przy Fundacji

Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Czerwiec – przy MBP rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Dyskusyjny Klub

Ksi¹¿ki. Swój udzia³ w spotkaniach klubowych zg³osi³o ponad

20 osób. Rozmowy dotyczy³y ksi¹¿ek pisarzy polskich i obcych,

a odbywa³y siê dwa razy w miesi¹cu.

Projekt „4 Pory Ksi¹¿ki”, zrealizowany ze œrodków Instytutu

Ksi¹¿ki w Krakowie stworzy³ mieszkañcom okazjê do bli¿szego

poznania twórczoœci m³odych pisarzy. Odbywa³y siê liczne spot-

kania z poetami: Krzysztofem Siwczykiem, Mart¹ Podgórnik,

Mart¹ Grunwald, Maciejem Meleckim, prozaikiem Ignacym

Karpowiczem i debiutuj¹cymi w literaturze i Paulin¹ Bu-

kowsk¹, Ann¹ Kozak, Micha³em Zygmuntem. W dyskusji pa-

nelowej „Czytaæ czy nie czytaæ krymina³y” udzia³ bra³y Gaja
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Grzegorzewska, Maciej Malicki, Marcin Œwietlicki i m³odzie¿
kozielskiego liceum.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umieœci³o na liœcie do rea-
lizacji projekt rozbudowy i modernizacji Filii nr 5 pn. „Zwiêk-
szenie dostêpu do us³ug publicznych. Adaptacja pomieszczeñ
na bibliotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu”.

Wrzesieñ, 6 – z okazji 200-lecia oblê¿enia KoŸla przez wojska
napoleoñskie na wystawie „Z historii Twierdzy Kozielskiej” pre-
zentowane by³y wydawnictwa polskie i niemieckie, mapy, do-
kumenty, fotografie, rysunki obiektów wojskowych, eksponaty
muzealne (broñ, porcelana) ukazuj¹ce dzieje twierdzy. Wiêk-
szoœæ materia³ów wypo¿yczonych z biblioteki Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Pañstwo-
wego Archiwum w Opolu, Muzeum w Nysie i Muzeum Towarzy-
stwa Ziemi Kozielskiej. Otwarcie wystawy poprzedzi³ wyk³ad
historyka – dr. Grzegorza Podrucznego.

Listopad, 15 – rozpoczêto realizacjê projektu rozbudowy i moder-
nizacji Filii nr 5 pn. „Zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicznych.
Adaptacja pomieszczeñ na bibliotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu”.

W salach wystawowych Biblioteka prezentowa³a wystawy ma-
larstwa Ryszarda Kowala i Walerego Sikory, poplenerow¹
„Odra – plener malarski”, fotograficzn¹ – „Dawny Kêdzierzyn
i jego mieszkañcy” ze zbiorów Alfonsa Rataja, „Œl¹sk Opolski
z lotu ptaka” Ryszarda Hlawacza oraz „ „Zamki i pa³ace na
Œl¹sku Opolskim” i „Kopu³y Rosji”.

2008

Styczeñ – wznowi³ dzia³alnoœæ Dyskusyjny Klub Filmowy. Spo-
tkania zaczê³y siê odbywaæ co miesi¹c w trzech bibliotekach
MBP, Filii nr 5 i Filii nr 11.

Styczeñ, 31 – podpisano Umowy nr Z/2.16/III/3.3.1/8/05/U/1/08
o dofinansowaniu projektu rozbudowy i modernizacji Filii nr 5
pn. „Zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicznych. Adaptacja po-
mieszczeñ na bibliotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu” pomiêdzy Woje-
wod¹ Opolskim a Gmin¹ Kêdzierzyn-KoŸle.

Luty, 18–czerwiec, 7 – ciekaw¹ zabawê plastyczn¹ stanowi³
konkurs plastyczny na wykonanie komiksu o Zak³adach Azo-
towych pn. „Komiksowo o Azotach”. Przedsiêwziêcie to realizo-
wa³a Biblioteka wspólnie z ZAK z okazji ich 60-lecia.
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Luty – w bibliotekach zacz¹³ funkcjonowaæ PROLIB M21.

Marzec, 28–29 – ma miejsce „Noc z Andersenem”, która
spêdzona w Bibliotece zapewni³a dzieciom wyj¹tkow¹ zabawê
z ksi¹¿k¹ i czat z rówieœnikami z Czech, Austrii i S³owacji.

Marzec, 31 – za aktywny udzia³ w kampanii spo³ecznej propa-
guj¹cej g³oœne czytanie MBP otrzyma³a dyplom przyznany
przez Fundacjê „Ca³a Polska czyta dzieciom”.

Kwiecieñ, 11 – w XV edycji „Krajobrazów S³owa” oceniono 237
prac nades³anych z ró¿nych regionów Polski przez 58 uczestni-
ków. Uroczystoœæ wrêczenia nagród i promocji antologii nagro-
dzonych utworów uœwietni³ recital Marii Meyer – aktorki Teatru
Rozrywki w Chorzowie. W przeddzieñ by³ organizowany dla
m³odych twórców Turniej Jednego Wiersza.

Kwiecieñ, 16–19 – po raz kolejny MBP w³¹czy³a siê w organiza-
cjê programu „4 Pory Ksi¹¿ki” wspó³pracuj¹c z Instytutem
Ksi¹¿ki w Krakowie. W ramach POPLIT-u zorganizowano spot-
kania dla dzieci i m³odzie¿y z Beat¹ Wróblewsk¹, Karolin¹ Ku-
sek, Kalin¹ Jerzykowsk¹, Ew¹ Nowak, Kazimierzem Szy-
meczk¹, Natali¹ Usenko, Paw³em Beresewiczem oraz panel
dyskusyjny „Czy ³atwo byæ nastolatkiem?” z udzia³em Marty
Fox i Ewy Nowak.

Maj, 5–8 – w Tygodniu Bibliotek trwa³y warsztaty plastyczno-li-
terackie inspirowane twórczoœci¹ klasyków literatury dzieciê-
cej. Prowadzili je Beata Swobodzian i Marek Pasionek z Teatru
Lalki i Aktora w Opolu. Swoje ksi¹¿ki na spotkaniach auto-
rskich promowali Tomasz Rzeczycki i Klaus Leder.

W wyj¹tkowo mi³ej, pe³nej humoru atmosferze przebieg³o spot-
kanie bibliotekarzy z Dorot¹ Simonides, autork¹ Berów œmie-

sznych i uciesznych zorganizowane z okazji ich œwiêta.

Maj, 14–21 – wœród imprez zorganizowanych w czasie Dni Lite-
ratury dla Dzieci i M³odzie¿y znalaz³y siê m.in. spotkania autor-
skie z Ann¹ Onichimowsk¹, Ew¹ Stadtmüller, warsztaty plas-
tyczne z ilustratorem ksi¹¿ek Ewy Stadtmüller – £ukaszem Zab-
dyrem. Weso³¹ zabawê z „misiem” zaproponowali dzieciom
wspó³pracuj¹cy z czasopismem rysownicy Piotr Rychel i Mag-
dalena Wosik. Warsztaty dla redaktorów gazetek szkolnych
„Jak napisaæ dobry reporta¿” prowadzi³ Micha³ Kosborski re-
daktor naczelny portalu e-lampa.pl. Na kozielskim rynku ma-
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luchy bawi³y siê podczas happeningu „Graj w zielone”

i ogl¹da³y wystêp Teatru Wielkie Ko³o z Bêdzina.

Na wystawach mo¿na by³o podziwiaæ fotografie Adama Bujaka

obrazuj¹ce 9 pielgrzymek Wielkiego Polaka, papie¿a Jana

Paw³a II do Ojczyzny i rysunki Zbigniewa Herberta. Kêdzierzyñ-

ski lekarz Jan Aleksander Sagan przedstawi³ swoje pasje twór-

cze – to czarno-bia³e fotografie, portrety, pejza¿e, wydarzenia.

W MBP Agnieszka Galantowicz wystawi³a swoje akwarele, a w

Filii nr 5 ogl¹dano wystawê poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci

Astrid Lindgren oraz Agnieszki Osieckiej.

Maj, 26–czerwiec, 2 – w rocznicê œmierci Zbigniewa Herberta

„Pora Poezji” poœwiêcona by³a jego ¿yciu i twórczoœci. Ca³¹

akcjê rozpoczêli wolontariusze fundacji RISD, którzy roznosili

na terenie miasta, w zak³adach pracy oraz instytucjach pañ-

stwowych ulotki i gazetki okolicznoœciowe. Uczniowie szkó³

ponadpodstawowych wziêli udzia³ w konkursie recytatorskim

„Turniej z twarz¹”. Agnieszka Wolny-Hamka³o, Pawe³ Marcin-

kiewicz i Jacek Gutorow prowadzili biesiadê poetyck¹ na temat

„Moje spotkania z Herbertem”. Pod hipermarketem Carrefoure

trwa³a „Majówka z Herbertem” ; w programie: maraton czyta-

nia wierszy Herberta przez Prezydenta Miasta, cz³onków

Zarz¹du ZAK S.A., redaktora naczelnego Radia Park, Oficera

Prasowego KPP, laureatów konkursu recytatorskiego, miesz-

kañców miasta oraz s³owno-muzyczne interpretacje utworów

z tomiku Pan Cogito, konkurs z nagrodami na szukanie wierszy

w hipermarkecie, gry i zabawy literackie dla dzieci i rodziców,

pokazy szczudlarskie, wypuszczanie balonów z wierszami, ple-

nerowy salonik literacki. Zainteresowanie uczestników pikni-

ku wzbudzi³ raper œpiewaj¹cy wiersze Herberta. Na zakoñcze-

nie odby³ siê koncert w wykonaniu Rafa³a Nosola z zespo³em

„Bohema”.

Czerwiec, 11 – w zaadoptowanych i zmodernizowanych pomiesz-

czeniach na parterze po by³ym sklepie „Bobas” przy MBP za-

czê³a dzia³alnoœæ kawiarenka internetowa, w której znalaz³o siê

15 stanowisk komputerowych z dostêpem do Internetu, w tym

3 ods³uchowe, 1 dla osób niesprawnych wzrokowo i 1 stanowis-

ko do przegl¹dania programów multimedialnych na CD-ROM

i DVD. W kawiarence czytelnicy biblioteki maj¹ mo¿liwoœæ wy-

po¿yczania filmów na DVD i WHS oraz ksi¹¿ki mówione w for-
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macie mp3 i audio na CD. Wartoœæ modernizacji i wyposa¿enia

wynios³a ponad 400 tys.

W bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla znalaz³y siê 104 komputery,

w tym 69 dostêpnych dla czytelników. Wszystkie komputery

rozpoczê³y pracê w sieci.

Czerwiec – ukaza³ siê pi¹ty tom „Bibliografii Powiatu Kêdzie-

rzyñsko-Kozielskiego” za rok 2007.

Czerwiec – po³¹czono zbiory Filii nr 5 i Filii nr 12 dzia³aj¹cych

w Œródmieœciu. Zmniejsza siê sieæ biblioteczna, stanowi³a j¹

Miejska Biblioteka Publiczna i siedem filii.

Wrzesieñ, 9 – zakoñczono realizacj¹ projektu rozbudowy i mo-

dernizacji Filii nr 5 pn. „Zwiêkszenie dostêpu do us³ug publicz-

nych. Adaptacja pomieszczeñ na bibliotekê w Kêdzierzynie-Ko-

Ÿlu”. Modernizacja budynku przebiega³a etapami, w zwi¹zku

ztym, Biblioteka ca³y czas by³a czynna dla czytelników z krót-

kimi jednodniowymi przerwami, które wynika³y z koniecznoœci

przenoszenia zbiorów.

Wrzesieñ, 12 – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w MBP

zaprezentowano wystawê „Œladami historii. Œl¹skie miasta for-

teczne w procesie zmian urbanistycznych” ze zbiorów Oberschle-

sisches Landesmuseum in Ratingen. Wœród eksponatów mo¿-

na by³o ogl¹daæ mapy i rysunki, projekty budynków fortecz-

nych, repliki dzia³ armatnich i karabinów.

PaŸdziernik, 15 – m³odzie¿ Technikum ¯eglugi Œródl¹dowej

(T¯Œ) wziê³a udzia³ w maratonie g³oœnego czytania ksi¹¿ki Zbi-

gniewa Herberta Król mrówek. Wœród lektorów wyst¹pili

Ma³gorzata Jagie³³o kierownik Wydzia³u Oœwiaty i Wychowa-

nia, Iwona Palarczyk, dyrektor T¯Œ i nauczyciele.

PaŸdziernik, 16 – w sesji popularnonaukowej „Siêgam do histo-

rii” poœwiêconej twórczoœci Zbigniewa Herberta uczestniczy³a

m³odzie¿ kêdzierzyñskiego liceum. Prelegentami byli: pisarka

Joanna Siedlecka oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu

Opolskiego dr Adrian Gleñ i dr Adam Wierciñski. Mia³a równie¿

miejsce projekcja filmu Jerzego Zalewskiego „Obywatel poeta”

zakoñczona dyskusj¹ na jego temat. Wieczorem w kozielskiej

bibliotece odby³o siê spotkanie Joanny Siedleckiej z czytelnika-

mi.
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PaŸdziernik, 17 – wernisa¿em wystawy Fotografia Dzikiej Przy-
rody (Wildlife Photographer of the Year 2002–2007) i koncer-
tem Tomasza Drabiny „Akordeon na drabinie” oficjalnie otwo-
rzono rozbudowan¹ i zmodernizowan¹ w ramach projektu
wspó³finansowanego ze œrodków unijnych pn. „Zwiêkszenie
dostêpu do us³ug publicznych. Adaptacja pomieszczeñ na bib-
liotekê w Kêdzierzynie-KoŸlu” Filiê nr 5. W wyniku przebudowy
pomieszczeñ us³ugowych po³o¿onych w s¹siedztwie Biblioteki
i modernizacji istniej¹cych, uzyskano funkcjonalny i nowoczes-
ny lokal o powierzchni ponad 800 m2, dostosowany do ob-
s³ugi osób niepe³nosprawnych. Bibliotekê wyposa¿ono w este-
tyczne i nowoczesne meble, 27 zestawów komputerowych
z dostêpem do Internetu, sprzêt nag³oœnieniowy i wystawienni-
czy. Realizacja projektu pozwoli³a na uatrakcyjnienie oferty
skierowanej do mieszkañców miasta. Nowo powsta³¹ kawia-
renkê internetow¹ wyposa¿ono w 16 stanowisk komputero-
wych, a ponadto umo¿liwiono korzystanie z zasobów Internetu
wszystkim zainteresowanym, w tym tak¿e osobom z dys-
funkcj¹ wzroku. Wypo¿yczalnia ksi¹¿ek, Oddzia³ dla Dzieci
oraz czytelnia zyska³y dodatkow¹ powierzchniê. Przystosowa-
no piwnice do celów magazynowych. Ca³kowita wartoœæ proje-
ktu wynios³a 1 559 636,14 z³.

PaŸdziernik, 17 – o sekretach wêgierskiej duszy i kulturze maso-
wej na spotkaniach z m³odzie¿¹ opowiada³ Krzysztof Varga pro-
muj¹c swoj¹ ksi¹¿kê Gulasz z Turula. „O literaturze zaanga¿o-
wanej (w co)” – panel dyskusyjny z udzia³em pisarza Micha³a
Zygmunta i poety Jasia Kapeli w kozielskim liceum prowadzi³
£ukasz Andrzejewski. Dyskusja dotyczy³a odœwie¿enia i nowe-
go odczytania klasycznych tekstów Boya oraz interpretacji ka-
nonu myœli lewicowej.
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Pisano o nas

1952

„[...] Najwiêksz¹ bol¹czk¹ kierownika MBP w KoŸlu jest brak
odpowiedniego lokalu, co pozwoli³oby na w³aœciwe urz¹dzenie
biblioteki i rozmieszczenie ksi¹¿ek, które czêsto nie znajduj¹
ju¿ miejsca na nielicznych pó³kach. Niestety PMRN postano-
wi³o dokwaterowaæ jeszcze do biblioteki sublokatora – stacjê
PKS [...]”.

Stanis³aw BrzeŸniak: Kiedy Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w KoŸlu przypomni sobie o bibliotece miej-

skiej, „Trybuna Opolska” 1952, nr 121, s. 3.

1958

„Dzia³ Dzieciêcy przy Powiatowej Bibliotece w KoŸlu, powsta³
dopiero w sierpniu 1957 roku. Nad wyborem pomieszczenia
nañ i doborem ksi¹¿ek pracowa³yœmy jednak ju¿ od czerwca.
Tak siê sk³ada, chocia¿ Biblioteka Powiatowa rozporz¹dza sied-
mioma pomieszczeniami na pierwszym piêtrze, to jednak trud-
no by³o zdecydowaæ siê, w którym z nich umieœciæ nowy Dzia³.
Lokal Biblioteki, to dawne mieszkanie prywatne, które aczkol-
wiek obszerne przyczynia nam nieraz wiele k³opotu z rozplano-
waniem pomieszczeñ poszczególnych dzia³ów. Wybra³yœmy po-
kój jasny przylegaj¹cy do czytelni, w której przeprowadzamy
zajêcia z dzieæmi.

Wydzielony oraz odpowiednio sklasyfikowany ksiêgozbiór
umieœci³yœmy na czterech rega³ach. Ksiêgozbiór dzieciêcy
mimo czêstych i solidnych zakupów jest jednak bardzo skrom-
ny [...].

Dzia³ nasz posiada ju¿ ksiêgozbiór w iloœci oko³o 1500 ksi¹¿ek,
resztê pomieszczenia wype³nia ma³a lada zrobiona przez miejs-
cowego stolarza, okr¹g³e stoliki, krzes³a, skromny dywan oraz
jasne firanki [...]”.

Praca biblioteki dzieciêcej w KoŸlu, „Pomagamy sobie
w pracy” 1958, nr 9.
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1961

„Rok 1961 by³ prze³omowym w pracy PiMBP w KoŸlu. W tym

roku objê³am stanowisko kierownika Biblioteki i stanê³am

przed koniecznoœci¹ odrobienia wielu zaleg³oœci i zaniedbañ

w pracy biblioteki. Niski procent czytelników (7%), brak dosta-

tecznych kredytów na zakup ksi¹¿ek [...], brak funduszy na

za³o¿enie zaplanowanych nowych placówek bibliotecznych – to

sprawy, które wymaga³y szybkiej interwencji.

W 1961 r. biblioteki posiada³y na zakup ksi¹¿ek dla ca³ego po-

wiatu tj. dla PiMBP, 16 bibliotek gromadzkich i 2-ch maj¹cych

powstaæ – 140 000 z³. Do pe³nej realizacji planowanych zadañ

brakowa³o 60 000 z³. Pod koniec I kwarta³u zmniejszono jesz-

cze o 40 000 tak, ¿e na ca³y rok pozosta³o 100 000 z³ [...].

Tymczasem bibliotekarze nie za³amywali r¹k z powodu bardzo

ma³ych zakupów ksi¹¿ek – postanowili wykorzystaæ wszystkie

mo¿liwoœci, by zdobyæ nowych czytelników. A wiêc wzmocnio-

no opiekê nad punktami bibliotecznymi, wyra¿aj¹c¹ siê w czês-

tej wymianie kompletów ciekawych ksi¹¿ek, zwiêkszono pro-

pagandê literatury przez urz¹dzanie wystawek, a w sklepach

i innych miejscach odwiedzanych przez ludnoœæ wywieszono

afisze z obwolut, z krótk¹ informacj¹ o treœci ksi¹¿ki [...]”.

Stefania Wiese: Wspó³praca Powiatowej i Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej z Prezydium Powiatowej Rady Na-

rodowej w KoŸlu, „Pomagamy sobie w pracy” 1963, nr
1, s. 34.

1962

„[...] Biblioteki tego powiatu posiadaj¹ tylko 76 tys. ksi¹¿ek

i zajmuj¹ – jeœli idzie o wielkoœæ ksiêgozbioru – jedno z ostat-

nich miejsc w województwie. Tym stanem rzeczy nie przejmuj¹

siê zbytnio w³adze powiatowe. Znaj¹c dok³adnie sytuacjê nie

tylko nie przyznaj¹ dodatkowych kredytów, umo¿liwiaj¹cych

zaopatrzenie bibliotek w odpowiedni¹ iloœæ ksi¹¿ek, ale syste-

matycznie zmniejszaj¹ zaplanowane ju¿ kredyty. W 1960 roku

przekazano Bibliotece Powiatowej fundusze o oko³o 10 tys. z³

mniejsze od uprzednio zamierzonych. W ubieg³ym natomiast

zmniejszono o 40 tys. z³ kredyty, które i tak nie wystarcza³y za

pe³ne pokrycie zapotrzebowania.
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Na skutki tego rodzaju posuniêæ nie trzeba by³o zbyt d³ugo cze-
kaæ. Biblioteki pocz¹wszy od marca 1961 roku nie otrzyma³y
w ogóle nowych ksi¹¿ek [...]”.

MAJA: Biblioteki bez ksi¹¿ek, „Trybuna Opolska”
1962, nr 26.

„[...] W 1962 roku biblioteki posiada³y tylko 80 000 z³ na zakup
ksi¹¿ek, ale to ju¿ nas nie przera¿a³o – mia³yœmy zapewnienie
Przewodnicz¹cego PPRN, i¿ bêdzie pamiêta³ o bibliotekach przy
podziale nadwy¿ki bud¿etowej [...]. W dniu 10 III 1962 na po-
siedzeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podjêto dwie
uchwa³y o przyznaniu kredytów na zakup ksi¹¿ek w wysokoœci
100 000 z³, oraz uchwa³ê o przyznaniu przez Prezydia Rad Naro-
dowych 102 000 z³ z funduszu gromadzkiego i nadwy¿ki bud¿e-
towej na zakup ksi¹¿ek.

Na ponowny wniosek PiMBP w KoŸlu Prezydium Rady Narodo-
wej w dniu 6 VI 1962 podjêto trzeci¹ uchwa³ê o przyznaniu dal-
szych 100 000 z³ równie¿ na zakup ksi¹¿ek.

Pomoc PPRN dla Biblioteki nie polega³a tylko na przydzielaniu
kredytów na zakup ksi¹¿ek [...].

We wrzeœniu na posiedzeniu PPRN z udzia³em przewodni-
cz¹cych Rad Narodowych przedstawiono zebranym potrzeby
bibliotek w zakresie rozwoju sieci placówek [...]. Przewod-
nicz¹cy zadeklarowali pomoc w zak³adaniu punktów bibliote-
cznych na swoim terenie, zobowi¹zali siê przygotowaæ odpo-
wiednie lokale i zwerbowaæ osoby do prowadzenia punktów.
PPRN zakupi³o dla nowoza³o¿onych punktów bibliotecznych
bardzo ³adne szafy (pó³ka imituj¹ca stolik, dwie skrzyneczki na
karty czytelnika i ksi¹¿ki).

I tak dziêki pomocy PPRN zlikwidowano braki w sieci bibliotek
zak³adaj¹c do koñca 1962 roku 2 biblioteki gromadzkie i 31
punktów bibliotecznych na wsi. PiMBP oraz biblioteki gromadz-
kie przygotowa³y komplety ksi¹¿ek i razem z szafami rozwiezio-
no je do punktów bibliotecznych [...]”.

Stefania Wiese: Wspó³praca Powiatowej i Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej z Prezydium Powiatowej Rady Na-

rodowej w KoŸlu, „Pomagamy sobie w pracy” 1963,
nr 1, s. 35.
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1964

„W powiecie kozielskim istnieje pe³na sieæ placówek bibliotecz-
nych: PiMBP, 1 MBP, 1 filia MBP, 2 biblioteki osiedlowe,
18 GBP, 2 filie i 67 punktów bibliotecznych.

Biblioteka Powiatowa zaopatruje w nowoœci biblioteki gromadz-
kie i osiedlowe [...].

Ró¿nicujemy zakup w zale¿noœci od charakteru miejscowoœci
[...]. Ksi¹¿ki naukowe i trudniejsze popularnonaukowe, zaku-
pujemy w zasadzie tylko dla PiMBP. Udostêpniamy je zarówno
czytelnikom w KoŸlu, jak i w placówkach terenowych drog¹ wy-
po¿yczenia miêdzybibliotecznego [...]”.

Czes³awa Burek: Organizacja zakupu ksi¹¿ek

w PiMBP, „Pomagamy sobie w pracy” 1964, nr 3,
s. 33–34.

1965

„Sala imprezowa PDK w KoŸlu wype³niona jest gwarem dzieciê-
cych g³osów. To najlepsi uczestnicy turnieju czytelniczego «Wê-
drujemy po Polsce œladami XX-lecia» z powiatu kozielskiego
przybyli na zorganizowany przez PiMBP «zlot turniejowców»
[...]. W oczekiwaniu na rozpoczêcie imprezy ogl¹damy wystawê
prac wykonanych przez dzieci w czasie trwania turnieju. Naj-
wiêcej jest albumów – trudno zdecydowaæ, który naj³adniejszy;
wszystkie s¹ barwne, starannie wykonane, czyœciutkie [...].
Prócz tego mnóstwo rysunków. Na wystawie zamieszczono tyl-
ko nieliczne, nie by³o bowiem miejsca na eksponowanie wszy-
stkich. Do najokazalszych prac trzeba zaliczyæ zajmuj¹c¹ ca³y
stó³ makietê portu kozielskiego. Wykonane z kartonu nabrze-
¿a, dŸwigi, barki wy³adowane autentycznym wêglem [...].

Dzieci wita kierowniczka PiMBP, potem przedstawicielka Wy-
dzia³u Oœwiaty i Kultury PPRN w KoŸlu, a nastêpnie jedna z in-
struktorek z wielkiej ozdobnej ksiêgi odczytuje fragmenty «Kro-
niki Turnieju». Padaj¹ cyfry – 22 zespo³y, 267 uczestników in-
dywidualnych, tematy, zebrania, imprezy. Wreszcie d³ugo
oczekiwany punkt programu – rozdanie nagród [...]. Jeszcze
wspólny podwieczorek urozmaicony wystêpami [...]”.

Teresa Jakubczak: W KoŸlu by³o weso³o..., „Pomaga-
my sobie w pracy” 1965, nr 3, s. 39–41.
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1969

„Godzina dziesi¹ta. Milkn¹ dŸwiêki, przygrywaj¹cej w Rynku

orkiestry. U wejœcia do nowego budynku Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej staje gospodarz miasta, przewodnicz¹cy

Prez. MRN w KoŸlu – B. Chodyniecki i wyg³asza przemówienie

powitalne [...]. Po otwarciu nowego budynku biblioteki, doko-

nanym przez sekretarza KW PZPR w Opolu – A. Wajdê, uczest-

nicy uroczystoœci zwiedzili wygodne i bardzo estetycznie

urz¹dzone pomieszczenia wypo¿yczalni i czytelni ksi¹¿ek dla

doros³ych czytelników i dla dzieci [...]”.

(rok): Kultura – to smuga œwiat³a, „Trybuna Opolska”
1969, nr 264, s. 1.

„We wspania³ym pa³acu ksi¹¿ki, jakim jest nowa biblioteka

w KoŸlu, czytelnicy z tego miasta lub innych miejscowoœci

mog¹ bez trudu wyszukaæ potrzebne pozycje. Poruszanie siê

w bibliotecznych salkach u³atwia odpowiednie rozmieszczenie

ksiêgozbioru, a du¿e estetycznie wykonane napisy doskonale

reklamuj¹ skarby tam przechowywane. Czytelnicy nie musz¹

nawet sami wybieraæ ksi¹¿ek, bo mog¹ za³atwiæ to równie¿ tele-

fonicznie. Informuje o tym spora wywieszka przy wejœciu do

czytelni dla doros³ych: «Dzwoñcie na numer 52–25. Prowadzi-

my telefoniczne zamawianie ksi¹¿ek»”.

j. st.: Wystarczy zadzwoniæ do biblioteki, „Trybuna
Opolska” 1969, nr 278, s. 4.

1970

„[...] Spo³eczeñstwo KoŸla ma piêkn¹ placówkê. Przychodz¹ tu

zreszt¹ nie tylko, aby poczytaæ. Przychodz¹, aby obejrzeæ, zo-

baczyæ, a przy okazji zapisaæ siê do Biblioteki. S¹ dumni.

S³awa kozielskiej biblioteki siêga ju¿ daleko poza Opolszczyz-

nê. W z³otej ksiêdze s¹ takie napisy «Nie widzia³em jeszcze tak

dobrze wyposa¿onej biblioteki. ¯yczê jej dalszego rozwoju» Fr.

Hawanek. «Zazdroszczê moim kolegom, którzy mog¹ korzystaæ

z tak m¹drze zorganizowanego i w mi³y sposób prowadzonego

Zak³adu jak wasza PiMBP» dr F. Mleczko.

Je¿d¿¹ ogl¹daæ bibliotekarze z ca³ego województwa. Przy-

chodz¹ doroœli i dzieci.
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A Stefa? Zapomnia³a o trudach budowy, z dum¹ i radoœci¹
oprowadza nas po bibliotece. Wydrukowany na otwarcie folder
u³atwia poruszanie siê po tym du¿ym gmachu [...].

Pierwsze piêtro – wypo¿yczalnia dla doros³ych przypomina
swym ogromem halê fabryczn¹: nowoczesne rega³y, dobrze ob-
jaœniony ksiêgozbiór. Dy¿urna siedzi w swej lo¿y i jak genera³
spogl¹da na czytelników. Od czasu do czasu cicho zabrzêczy
telefon. To czytelnicy korzystaj¹ z zamówieñ telefonicznych.

Opuszczam pierwsze piêtro pod du¿ym wra¿eniem, a na dru-
gim czekaj¹ nowe niespodzianki. Czytelnia. Obszerna, jasna
z dobrze dobranym ksiêgozbiorem podrêcznym, bezszelestn¹
obs³ug¹, zapleczem z czasopismami. Druga strona piêtra to
bajkowy œwiat dzieci. Sala filmowa, czytelnia, wypo¿yczalnia,
z rega³ami przystosowanymi dla ma³ego czytelnika. Obie czêœci
dzieli hall, s³u¿¹cy za salê wystawow¹ i palarniê.

III piêtro to gabinet marksizmu-leninizmu – pierwszy w woje-
wództwie z ksiêgozbiorem podrêcznym, czasopismami
bie¿¹cymi i dawnymi, odrêbnym katalogiem, wygodnym
sto³em do pracy [...]. Ju¿ przygotowana na niespodzianki
wchodzê do dzia³u instrukcyjno-metodycznego wyposa¿onego
w bogaty sprzêt audiowizualny – równie¿ dar WiMBP, z wygod-
nymi stanowiskami pracy dla instruktorów. Rzucam jeszcze
okiem na dzia³ opracowania z katalogiem centralnym, pokój
gospodarczy, sekretariat i koñczê zwiedzanie z uczuciem radoœci.

Ta biblioteka mo¿e stanowiæ dumê KoŸla i jego w³adz jak i w³adz
wojewódzkich. Skupia ona teraz ca³oœæ ¿ycia kulturalno-
-oœwiatowego. KoŸle ma swój medal wybity z okazji 800-lecia –
ma swoj¹ Bibliotekê [...]”.

Janina Koœciów: Kartki z wielkiej budowy czyli rzecz

o PiMBP w KoŸlu, „Pomagamy sobie w pracy” 1970,
nr 1, s. 55–56.

„Kiedy jeszcze Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w KoŸlu
by³a «rozparcelowana» i ka¿dy dzia³ znajdowa³ siê w innym
punkcie miasta, trudno by³o zachêciæ czytelników do niewygod-
nych spacerów... Gdy pod koniec wrzeœnia ub. roku oddano, jak
pamiêtamy, w Rynku nowy piêkny budynek z nowoczesnym wy-
posa¿eniem, efekty nie da³y d³ugo na siebie czekaæ [...].

W skrzyneczkach z kartotekami czytelników przyby³o w no-
wym lokalu 600 pozycji, a na pó³kach 1900 ksi¹¿ek, przewa¿-
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nie nowoœci z ró¿nych dziedzin. Zachêt¹ dla mi³oœników litera-
tury jest wolny dostêp do pó³ek, swoboda w dokonywaniu do-
boru literatury, a tak¿e przejrzyste katalogi: rzeczowy i alfabe-
tyczny oraz gotowoœæ bibliotekarzy do udzielenia wyczer-
puj¹cej informacji o poszczególnych pozycjach. W wypo¿yczal-
ni dla doros³ych zg³asza siê codziennie od 70 do 100 czytelni-
ków; z czytelni korzysta od 20 do 50 osób dziennie, a w dziale
dzieciêcym w ka¿dym dniu odnotowuje siê od 50 do 60 odwie-
dzin [...].

Nowa biblioteka «przyci¹gnê³a» do swoich progów wielu czytel-
ników, którzy nigdy przedtem nie pasjonowali siê ¿adn¹ lek-
tur¹”.

S.K.: Nowa placówka dzia³a jak magnes, „Trybuna
Opolska” 1970, nr 29, s. 4.

„[...] Na uwagê zas³uguj¹ tutaj ró¿norodne formy pracy stoso-
wane przez bibliotekê powiatow¹. W roku ubieg³ym placówka
otrzyma³a nowe lokum, co w zasadniczy sposób rozwi¹za³o
trudnoœci lokalowe – czytelni, wypo¿yczalni i magazynowania
ksiêgozbioru. Wnêtrze uzyska³o niezwykle staranny i gustowny
wystrój plastyczny, co nie jest spraw¹ drugorzêdn¹... Zwiêk-
szy³a siê iloœæ czytelników (jest ich obecnie oko³o 2000), a ksiê-
gozbiór biblioteki (oko³o 30 tysiêcy tomów posiada tylko ksiê-
gozbiór zlokalizowany w gmachu w KoŸlu) jest doœæ znaczny,
tak, ¿e czytelnik mo¿e tu znaleŸæ pozycje z szerokiego zakresu
wiedzy i beletrystyki.

Upowszechnianiu ksi¹¿ki w œrodowisku dobrze przyczyniaj¹
siê liczne konkursy czytelnicze, wystawy jak równie¿ spotkania
autorskie; w czym zreszt¹ biblioteka wspó³pracuje z Powiato-
wym Domem Kultury w KoŸlu [...]”.

Zygmunt Nowak: Z rozwa¿añ o kulturze. Ziemia Koziel-

ska. Jednodniówka Komitetu Powiatowego PZPR
w KoŸlu, [KoŸle] 1970, s. 7.

1971

„Bibliotekarz w szpitalu spe³nia niektóre funkcje lekarza,
a ksi¹¿ka – rolê œrodka terapii koj¹cego dolegliwoœci, rozwie-
waj¹cego pesymizm i przygnêbienie. Bibliotekarz jest popula-
ryzatorem, instruktorem, powiernikiem i doradc¹... Takich
œmia³ych myœli wys³uchaliœmy ostatnio sporo w Szpitalu Po-
wiatowym w KoŸlu, gdzie w zwi¹zku z Dekad¹ Ksi¹¿ki
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„Cz³owiek – Œwiat – Polityka” otwarto, oddaj¹c na u¿ytek pa-
cjentom i personelowi medycznemu, piêknie urz¹dzon¹ biblio-
tekê [...].

Inicjatorami zorganizowania tej po¿ytecznej placówki by³a za-
równo dyrekcja szpitala, jak i kierownictwo Biblioteki Powiato-
wej w KoŸlu. Mimo nie najlepszej sytuacji lokalowej, wyznaczo-
no dla biblioteki i czytelni pomieszczenie wygodne. Wiele siê
napracowali wspólnie pracownicy szpitala i bibliotekarze.
Zw³aszcza du¿o roboty by³o przy opracowaniu ksiêgozbioru,
który liczy obecnie 4500 tomów, a w tym siê mieœci spory dzia³
fachowej literatury medycznej. Mo¿na, wiêc wybieraæ spoœród
pozycji literatury piêknej dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci,
a wkrótce Biblioteka Powiatowa zakupi jeszcze 500 nowych to-
mów literatury piêknej [...]”.

Kub.: O biblioterapii i po¿ytecznej inicjatywie, „Trybu-
na Opolska” 1971, nr 345, s. 6.

1972

„[...] Kozielska biblioteka wprowadza rozmaite udogodnienia
dla swoich czytelników. Mo¿na np. zamawiaæ dla zaoszczêdze-
nia czasu ksi¹¿ki telefonicznie i przyjœæ po odbiór ju¿ wybra-
nych i czekaj¹cych na czytelnika. Wesz³o tu równie¿ w prakty-
kê zawiadamianie, ¿e ksi¹¿ki, na których po¿yczenie trzeba za-
pisywaæ siê w kolejce – s¹ ju¿ do odebrania.

Jedn¹ z tradycyjnych form pracy biblioteki jest organizowanie
spotkañ z pisarzami. Kierowniczka s³usznie uwa¿a, ¿e tylko
wówczas wy³o¿one na ten cel, znaczne przecie¿ fundusze bêd¹
profitowaæ, jeœli ka¿dy z autorów bêdzie mieæ w³aœciwe audyto-
rium. Zasada zaproszeñ osób, których goszcz¹cy w bibliotece
autor rzeczywiœcie zainteresuje, zda³a egzamin [...].

Bardzo wa¿nym dzia³em biblioteki jest instrukta¿ i szkolenie.
Ka¿dy z trzech instruktorów PiMBP przebywa po dziesiêæ dni
w miesi¹cu w terenie, by sprawdziæ, jak pracuj¹ podopieczne
placówki biblioteczne i na miejscu udzielaæ ich kierownikom
wskazówek i fachowej pomocy. Raz na kwarta³ odbywa siê
dwudniowe szkolenie systemem seminaryjnym pracowników
bibliotek terenowych. Frekwencja siêga 90–95 procent. Nowi
pracownicy przed objêciem powierzonych im placówek odby-
waj¹ w PiMBP dwutygodniowe praktyki [...].
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Kozielska biblioteka cieszy siê opini¹ jednej z najlepszych
w województwie. Jest to niew¹tpliwie zas³uga Stefanii Smajek.
Gdy obejmowa³a ona kierownictwo PiMBP, wskaŸnik czytelnic-
twa w powiecie wynosi³ zaledwie 7 procent, a obecnie siêga 20
procent. Œrednio o 40 tys. rocznie wzrasta³a liczba wypo¿yczeñ,
dochodz¹c w ub. roku do 344,8 tys., to jest 17,7 na jednego
czytelnika. O 14–17 tys. tomów powiêksza³ siê co roku ksiêgoz-
biór. Te liczby mówi¹ same za siebie [...]”.

Romana Konieczna: Sukces, „Trybuna Opolska”
1972, nr 138, s. 4.

1979

„W opolskich bibliotekach odby³o siê w styczniu podsumowa-
nie minionego roku pracy. Jaki on by³ dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu, która sprawuje pieczê nad
dziesiêcioma filiami i 12 punktami bibliotecznymi? Na pytanie
odpowiada zastêpca kierownika MBP, Miros³awa Kominow-
ska-Pawliczek.

Miniony rok by³ dla nas okresem wytê¿onej pracy – mówi. – Byæ
mo¿e w³aœnie, dlatego nasza placówka znalaz³a siê w czo³ówce
wojewódzkiej. Zyskaliœmy prawie 700 nowych czytelników,
o 29 tysiêcy wzros³a w stosunku do roku ubieg³ego liczba wy-
po¿yczeñ. Znacznie poprawi³y siê warunki pracy w kilku na-
szych punktach i filiach. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ biblioteka
w S³awiêcicach, gdzie zmodernizowano budynek. NieŸle radz¹
sobie nasze punkty usytuowane przy dwóch miejskich szpita-
lach [...]. Kilka dni temu otworzyliœmy kolejny punkt bibliotecz-
ny, tym razem w klubie RSM na osiedlu Leœnym. Staraliœmy
siê poœwiêciæ wiele uwagi w³aœnie dzieciom i m³odzie¿y. Du¿¹
rolê przywi¹zujemy do rozwijania wci¹¿ nowych form dzia³al-
noœci”.

(szyl): Jakie osi¹gniêcia?, „Trybuna Odrzañska” 1979,
nr 24, s. 4.

1985

„[...] W 1973 roku przy Szpitalu Miejskim nr 2 zostaje otwarta
filia biblioteczna. Wyposa¿enie biblioteki zakupi³ szpital, nato-
miast zaopatrzenie w ksiêgozbiór i pracownika zapewni³a MBP.
Na przestrzeni 12 lat kadra bibliotekarska zmienia³a siê a¿ piêæ
razy.
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Pani Lidia Bogdanowicz-Cha³at rozpoczê³a swoj¹ pracê w paŸ-
dzierniku 1982 r.

Na pomieszczenie biblioteki przeznaczono lokal jednoizbowy
o powierzchni 107 m2. Znajduje siê on poza jednolitym ci¹giem
budynków szpitalnych i chorzy chc¹c wypo¿yczyæ ksi¹¿kê
musz¹ przechodziæ przez podwórze szpitalne [...]. Biblioteka
nie posiada czytelni z wydzielonym ksiêgozbiorem podrêcznym
i czasopismami.

Ksiêgozbiór, licz¹cy ogó³em (wg danych GUS 1984) 5513 wol.,
zgromadzony zosta³ w 24 zamykanych szafach [...]. Oprócz
ksiêgozbioru bêd¹cego w³asnoœci¹ MBP w filii znajduje siê
ksiêgozbiór fachowy – medyczny. Wynosi on 495 wol. I jest
przeznaczony wy³¹cznie do dyspozycji lekarzy. Jest te¿ bardzo
skromny ksiêgozbiór popularnonaukowy z dziedziny medycy-
ny – 53 wol. Bêd¹cy w³asnoœci¹ ZOZ. Zakupu nowoœci ksi¹¿ko-
wych dokonuje MBP, a ksi¹¿ek medycznych – szpital.

W roku 1984 MBP zakupi³a 439 wol. na kwotê 39 540 z³. Szpi-
tal natomiast zakupi³ 27 wol. na kwotê 2878 z³. Opracowania
nowoœci dokonuje kierownik filii [...].

Wed³ug danych GUS 1984 na koniec roku zanotowano 546
czytelników, w tym: 383 – to czytelnicy pacjenci i 163 czytelni-
cy stali [...]. Wszyscy czytelnicy wypo¿yczyli ogó³em 8246
ksi¹¿ek. 95% wypo¿yczeñ stanowi³a literatura piêkna, a tylko
5% popularnonaukowa. Warto podkreœliæ fakt, ¿e 68% perso-
nelu medycznego wypo¿ycza w filii ksi¹¿ki [...]”.

Ma³gorzata Skrzypczak: Jest tu taka pani bibliotekar-

ka, która chodzi i namawia, „Pomagamy sobie w pra-
cy” 1985, nr 1/2, s. 23–26.

„[...] Filia nr 7 w Szpitalu nr 1 w Kêdzierzynie-KoŸlu – urucho-
miona w 1971 r. Mieœci siê w centralnym punkcie szpitala i zaj-
muje powierzchniê 22 m2, podczas, gdy minimalna norma dla
tego typu placówki wynosi 30 m2.

Warunki lokalowe nie sprzyjaj¹ pe³nej pracy bibliotecznej. Bib-
lioteka zajmuje jednoizbowe pomieszczenie bez dziennego
œwiat³a [...]. Biblioteka wyposa¿ona jest w rega³y metalowe,
biurko dla bibliotekarza i katalogi [...]. Zarówno pomieszczenie
jak i wyposa¿enie udostêpni³ nieodp³atnie Zespó³ Opieki Zdro-
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wotnej w Kêdzierzynie-KoŸlu, a pracownika zatrudnia Miejska
Biblioteka Publiczna [...].

Ksiêgozbiór biblioteki jest bogaty i na koniec 1984 r. wynosi³
5197 wol. [...]. Zakupu nowoœci wydawniczych dokonuje pra-
cownik Dzia³u Gromadzenia i Opracowania Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu [...]. Fachow¹ literaturê me-
dyczn¹ zakupuje Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Kêdzierzynie-Ko-
Ÿlu, a opracowuje i wpisuje do oddzielnego inwentarza pracow-
nik biblioteki. Nowoœci z tej dziedziny najczêœciej trafiaj¹ bez-
poœrednio po opracowaniu na poszczególne oddzia³y szpitala.

W roku 1984 biblioteka zakupi³a 434 wol., w tym 267 egz. lite-
ratury piêknej [...].

W roku bie¿¹cym na dzieñ 30 czerwca biblioteka zanotowa³a
494 czytelników. Œrednio dziennie z us³ug biblioteki korzysta
38 osób, wypo¿yczaj¹c 93 ksi¹¿ki. W roku 1984 wypo¿yczono
17 718 ksi¹¿ek [...].

W opinii pacjentów biblioteka jest niezbêdna w œrodowisku
szpitalnym. Wielu z nich w trakcie przymusowego pobytu nad-
rabia zaleg³oœci w czytaniu, szczególnie pacjentki chwal¹ sobie
mo¿liwoœæ korzystania z us³ug biblioteki. Dzieciom wypo¿yczo-
na ksi¹¿ka racjonalnie wype³nia czas [...]”.

Janina Nowakowska: Dzia³alnoœæ biblioteki w œrodo-

wisku szpitalnym na przyk³adzie Filii nr 7 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu, „Pomagamy
sobie w pracy” 1985, nr 1/2, s. 29–33.

1986

„[...] Piêæ razy w tygodniu Lidia Cha³at – prowadz¹ca bibliotekê
w Szpitalu nr 2 w Kêdzierzynie-KoŸlu – wk³ada do torby tyle
ksi¹¿ek, ile zdo³a udŸwign¹æ i roznosi je pacjentom. Przy okazji
– odbiera przeczytane. Oddzia³ów jest kilka, wiêc w ci¹gu dnia
nachodzi siê niema³o, biblioteka, bowiem mieœci siê w szpitalu,
tylko w oddalonym o kilkadziesi¹t metrów pawilonie. Nato-
miast oddzia³ dermatologiczny znajduje siê jeszcze dalej, po
drugiej stronie ulicy [...].

Pani Lidia, zawsze zadbana, w bia³ym fartuchu i z ³agodnym
uœmiechem na twarzy, kr¹¿y po salach i pyta dyskretnie cho-
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rych, czy nie mieliby ochoty coœ przeczytaæ. Przewa¿nie rozwozi
ksi¹¿ki na wózku [...].

Placówka stanowi Filiê nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kêdzierzynie-KoŸlu. Jej ksiêgozbiór liczy blisko 6 tyœ. wolu-
minów i jest systematycznie uzupe³niany.

[...] Dzieci s¹ wdziêczne i wra¿liwe. Odwiedza je czêsto na od-
dziale: wyœwietla przeŸrocza, czyta bajki, organizuje konkursy
oraz inscenizacje bajek i wierszy. Sama wykona³a przenoœny
teatrzyk, zrobi³a kukie³ki [...]. Prowadzi równie¿ inne formy
upowszechniania czytelnictwa. Na przyk³ad za³o¿y³a tzw. klub
rozrywki umys³owej, do którego nale¿¹ pacjenci lubi¹cy roz-
wi¹zywaæ krzy¿ówki. Udziela informacji z ró¿nych dziedzin i za-
pisuje je w specjalnym zeszycie. W sezonie letnim wyœwietla na
miejscu filmy, urz¹dza okolicznoœciowe wystawki”.

Ma³gorzata Fedorowicz: Banda¿ na rany ducha i cia³a,

„Trybuna Opolska” 1986, nr 58, s. 3.

1988

„Miejska Biblioteka Publiczna w Kêdzierzynie-KoŸlu ma ju¿ 40
lat. Tyle te¿ lat s³u¿y ksi¹¿ce – wiêc i jubileusz by³ przede wszyst-
kim okazj¹ do przypomnienia jej roli. Na zorganizowanej sesji
popularnonaukowej mówili o niej dr Czes³aw Wawrzyniak z In-
stytutu Œl¹skiego, dr Ryszard Pacu³t. Ponadto wracaj¹c do his-
torii biblioteki jej dyrektorka – Stefania Smajek, przypomnia³a
najwa¿niejsze fakty z dziejów placówki, a Ma³gorzata Skrzyp-
czak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przedstawi³a sylwet-
ki bibliotekarzy. By³a to te¿ okazja, aby najbardziej zas³u¿o-
nych i d³ugoletnich pracowników wyró¿niæ nagrodami i listami
Prezydenta Miasta. Biblioteka uhonorowana zosta³a Odznak¹
«Zas³u¿ony dla miasta Kêdzierzyna-KoŸla».

Na œcianie s¹siedniego budynku, gdzie mieœci³a siê pierwsza
polska biblioteka prowadzona przez Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech, ods³oniêta zosta³a pami¹tkowa tablica.

Goœcie uroczystoœci [...] mogli te¿ obejrzeæ dwie wystawy:
«Z kronik biblioteki» oraz «Ziemia kozielska w literaturze i pra-
sie» [...]”.

(makar): 40 lat z ksi¹¿k¹, „Trybuna Opolska” 1988,
nr 297, s. 4.
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1991

„Pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto w Klu-
bie SIT wystawê ekologiczn¹ pn. «Dajmy szansê Ziemi – mamy
j¹ tylko jedn¹». Niespodziewanie zrobi³o siê miêdzynarodowo
i t³oczno. Przybyli, bowiem przebywaj¹cy w Kêdzierzynie-KoŸlu
goœcie z Holandii oraz uczniowie liceum. Honory domu pe³ni³a
mgr Helena Bulanda [...].

Wystawa ma charakter informacyjny. Materia³y by³y kilkakrot-
nie selekcjonowane, a nastêpnie skomponowane w grupy te-
matyczne. Dla zwiedzaj¹cych przygotowano ulotki: œw. Franci-
szek z Asy¿u patronem ekologów – swoisty «dekalog» zasad
oparty na jego pismach i wczesnych Ÿród³ach... W broszurce
jest zestaw bibliograficzny w wyborze. S¹ tu podane akta praw-
ne, wydawnictwa zwarte i artyku³y.

Toast na otwarcie «by Ziemia by³a piêkna i zasobna» wzniesio-
no Ÿródlan¹ wod¹ [...]”.

K.S.: Kiedy œcinasz drzewo..., „Trybuna Kêdzierzyñ-
skich Azotów” 1991, nr 19, s. 4.

1992

„Ju¿ po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Kêdzierzynie-
-KoŸlu zorganizowa³a – dziêki sponsorom – wielk¹ imprezê dla
dzieci.

W maju br. og³osi³a ona dla uczniów klas VI i VII szkó³ podsta-
wowych konkurs czytelniczy pn. «Z dziejów ksi¹¿ki». Zg³osi³o
siê 11 dru¿yn – reprezentacji szkó³ z terenu miasta [...].

Impreza fina³owa konkursu odby³a siê 30 maja równie¿ w ZDK
«Chemik». Program tej imprezy obok konkursu czytelniczego
obejmowa³ tak¿e loteriê fantow¹, kiermasz ksi¹¿ki dzieciêcej
oraz wystêpy dzieciêcego zespo³u „Zabawa” dzia³aj¹cego przy
ZDK «Chemik» pod kierunkiem Czes³awy Oku³y [...]”.

Biblioteka dzieciom, „Trybuna Kêdzierzyñskich Azo-
tów” 1992, nr 6, s. 7.

1993

„[...] Wtórny analfabetyzm nie grozi mieszkañcom Kêdzierzyna-
-KoŸla. Ubieg³y rok – dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Helena Bulanda uzna³a za niez³y. Iloœæ wypo¿yczeñ wzros³a
o ponad 40%, czytelników te¿ przyby³o (20%).
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[...] Zakupiono do biblioteki w ub. roku 6 tyœ. woluminów za
ponad 150 mln z³ [...].

Biblioteka prowadzi z powodzeniem wypo¿yczalnie kaset. Mo¿-
na w nich znaleŸæ lektury, bajki dla dzieci i filmy ambitniejsze.
W ub. roku kupiono blisko 700 kaset za ponad 170 mln. W sa-
lach kozielskiej placówki otwarta jest wystawa prac m³odych
twórców Kêdzierzyna-KoŸla. Tematyka ró¿norodna, technika
te¿. Pastele s¹ dzie³em Dariusza Zieliñskiego, fotografie – Iza-
beli Bick i Andrzeja Tylkowskiego. W pocz¹tkach marca w Sali
SIT-u otwarta zostanie wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Bib-
lioteki Publicznej pn. «S³owo polskie na Zaolziu» [...]”.

K.S.: Ksi¹¿ka, film i obraz, „¯ycie Blachowni” 1993,
nr 5, s. 6.

„Z okazji 45-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Klubie SIT
przy ul. Wojska Polskiego otwarta zosta³a wystawa pn. «Chodzi
mi o to, aby jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko, co pomyœli
g³owa». Przybyli nañ w³odarze biblioteki wojewódzkiej, sporo
m³odzie¿y i liczne grono mieszkañców Kêdzierzyna-KoŸla. Naj-
wa¿niejszym goœciem by³ prof. Jan Miodek [...]”.

K.S.: Jêzyk w teatrze ¿ycia, „Trybuna Kêdzierzyñ-
skich Azotów” 1993, nr 6, s. 4.

„Z pocz¹tkiem maja Miejska Biblioteka Publiczna zorganizo-

wa³a Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y. W programie zna-
laz³y siê m.in.: wystawa ze zbiorów BWA w Zamoœciu, prezen-
towana pod has³em «Polska ilustracja dla dzieci». Mo¿na by³o
zobaczyæ prace 32 autorów w tym B. Butenki, O. Siemaszko,

J. Wilka, B. Trochanowskiej – «Bajkowe skojarzenia» – podsu-
mowanie konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszko-
lnym po³¹czone z wystaw¹ prac konkursowych – z cyklu «Dzieñ
autorski», spotkanie autorskie z Janin¹ Zaj¹cówn¹ i Bo-
les³awem Or³owskim – «Tajemnice przyrody», fina³ konkursu
czytelniczego, kiermasz ksi¹¿ki dzieciêcej i loteria fantowa.

Imprezy odbywa³y siê w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Miejskiego Oœrodka Kultury”.

Dzieciom i m³odzie¿y, „Trybuna Kêdzierzyñskich Azo-
tów” 1993, nr 5, s. 10.
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1994

„Miejska Biblioteka Publiczna z Urzêdem Miasta znaleŸli inte-
resuj¹cy sposób na zachêcenie m³odych do poznania historii
miasta. Wœród uczniów 15 szkó³ podstawowych og³oszono
konkurs «Legenda kozielska w komiksie», bo wiadomo, ¿e na-
stolatki nader czêsto siêgaj¹ po historyjki obrazkowe. Plonem
by³o 247 prac [...].

MBP zaplanowa³a dziœ otwarcie wystawy pokonkursowej, któ-
rej goœciem bêdzie Leszek Mazan [...]”.

Kozio³ w komiksie, „Dziennik Zachodni” 1994, nr 101,
s. 16.

„Kilkuletnia wspó³praca Miejskiej Biblioteki w Kêdzierzynie-
-KoŸlu z Biurem Wystaw Artystycznych w Zamoœciu zaowoco-
wa³a wystaw¹ prac Józefa Wilkonia. Ekspozycja w Klubie Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników przy ul. Wojska Polskiego
(w bibliotece zabrak³oby miejsca dla szeœædziesiêciu prac) zo-
stanie otwarta dzisiaj [...].

Obecnoœæ na wernisa¿u potwierdzi³ autor wystawy, gospodarze
spodziewaj¹ siê, ¿e nie tylko wypowie siê na temat twórczoœci,
ale i nie posk¹pi autografów w katalogu (bêdzie w sprzeda¿y),
który w³aœciwie jest ksiêg¹ ilustracji – sam¹ w sobie [...]”.

Danuta Nowina: Zwierzyniec Józefa Wilkonia, „Nowa
Trybuna Opolska” 1994, nr 203, s. 4.

„Nie tylko z kronikarskiego obowi¹zku, ale te¿ dla przekazania
Pañstwu mojej satysfakcji z udzia³u w ciekawej imprezie kultu-
ralnej, chcê przedstawiæ krótk¹ relacjê z promocji ksi¹¿ki
«Krajobrazy s³owa».

Wszystko zaczê³o siê od konkursu literackiego pod has³em,
które stanowi tytu³ ksi¹¿ki. Stanowi ona plon tego konkursu,
jest to bowiem zbiór utworów jego laureatów.

Promocja odby³a siê podczas Dni Kêdzierzyna-KoŸla w sali Bib-
lioteki Miejskiej w KoŸlu. Po przedstawieniu laureatów i krót-
kim wstêpie przedstawiaj¹cym ksi¹¿kê, zaproszeni goœcie mo-
gli us³yszeæ niektóre recytowane przez Annê Lustig i Rafa³a
Mi³ka. […] Odpowiedni nastrój stworzy³ dŸwiêkami swoje gitary
Tomasz Bojczuk, którego gra nie odbiega³a poziomem od recy-
tacji.
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W jednym z wierszy us³ysza³em: «Moglibyœmy zasadziæ drzewo
[…] coœ, co wyhodowaliœmy sami…». Otó¿ takie drzewo zosta³o
zasadzone – s³owa zosta³y wyhodowane w wiersze i, jak drze-
wa, zostan¹ w krajobrazie naszego miasta.

To by³a piêkna impreza. By³o t³oczno”.

Krzysztof Burdynowski: Krajobrazy S³owa, „Gazeta
S³awiêcicka” 1994, nr 19, s. 9.

1995

„[...] A biblioteka sama mieœci siê w osch³ym, geometrycznym
szeœcianie budynku przy równie geometrycznie zdyscyplinowa-
nym równoboku Rynku; nawet schody – które mog³yby prze-
cie¿ siê wspinaæ metaforyczn¹ stromizn¹ pod wytêsknione
drzwi – tu s¹ mêcz¹co strome.

Jak to siê sta³o, myœlê sobie po ka¿dym tam pobycie, ¿e [...] bi-
bliotekarkom z kozielskiej ksi¹¿nicy uda³o siê przekonaæ do
swoich poczynañ tak wielu czytaj¹cych, s³uchaj¹cych i –
pisz¹cych? Co roku – od kilku lat ju¿ – zaskakuje iloœæ na-
des³anych na ró¿norakie konkursy prac literackich. Setki ma-
szynopisów i rêkopisów uczniów szkó³ podstawowych i m³odzie-
¿y licealnej, ale tak¿e – w konkursach nieograniczonych wie-
kiem – autorów starszych, a¿ po wiek emerytalny czêsto, po-
wierzanych jest rokrocznie organizatorom tych literackich – za-
zwyczaj debiutanckich – promocji: prace nagrodzone zdo³ano
opublikowaæ w drukach zwartych, co autorom przynosi
niew¹tpliwie satysfakcjê, ale co te¿ powinno byæ powodem do
chwa³y dla tej biblioteki oraz dla mecenasów, w pierwszym rzê-
dzie Urzêdu Miasta [...]”.

Jan Goczo³: O czym siê nie œni³o, „Nowa Trybuna Opol-
ska” 1995, nr 280, s. 17.

„Miejska Biblioteka Publiczna w Kêdzierzynie-KoŸlu ma pod
sob¹ 13 filii. Ksiêgozbiór liczy 290 tysiêcy ksi¹¿ek i tytu³ów
prasowych. Rocznie z us³ug wszystkich filii korzysta 15 tysiêcy
czytelników, wypo¿yczaj¹c 220 tysiêcy ksi¹¿ek. Jednak ponad
statutow¹ dzia³alnoœæ, jak¹ jest gromadzenie, opracowywanie
i udostêpnianie zbiorów, biblioteka robi o wiele wiêcej ni¿ musi
dla lokalnej kultury [...].
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Kilka razy w roku organizowane s¹ spotkania autorskie [...].
Od kilku lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywaj¹ siê spo-
tkania z uniwersyteckimi wyk³adowcami dla maturzystów [...].

Biblioteka wspó³pracuje równie¿ z Biurem Wystaw Artystycz-
nych w Zamoœciu, co pozwala na wystawienie co najmniej raz
w roku, ilustracji ksi¹¿kowych znanych rysowników.

Tradycj¹ sta³ siê, organizowany w tym roku po raz trzeci kon-
kurs literacki «Krajobrazy S³owa» poszerzony o «Ma³e Krajobra-
zy S³owa» dla dzieci. W maju równie¿ po raz trzeci, odbêd¹ siê
Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y. W tym czasie odbywaæ siê
bêd¹ konkursy, spotkania autorskie i malarskie happeningi.

Aby mieæ pieni¹dze na organizacjê wszystkich imprez, bibliote-
ka prowadzi dzia³alnoœæ dochodow¹, wypo¿ycza kasety wideo,
œwiadczy us³ugi poligraficzne, sprzedaje ksi¹¿ki i prowadzi kur-
sy jêzyków obcych”.

Ariadna Miernicka: Kulturotwórcza biblioteka, „Nowa
Trybuna Opolska” 1995, nr 299, s. 9.

„[...] – W³adze Kêdzierzyna-KoŸla przyzna³y nam w bud¿ecie
5 mld starych z³otych. W zesz³ym roku sami wypracowaliœmy
ok. 620 mln – mówi Helena Bulanda kierowniczka Biblioteki
Miejskiej w KoŸlu.

Niektóre z filii biblioteki (kozielska i kêdzierzyñska przy ul.
Œwierczewskiego) prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pole-
gaj¹c¹ na wypo¿yczaniu kaset wideo, sprzeda¿y ksi¹¿ek (ma³e
ksiêgarnie), prowadzeniu kursów jêzykowych, us³ugach ksero-
graficznych. Na podstawowe potrzeby pieniêdzy zatem nie bra-
kuje.

– Na pocz¹tku bie¿¹cego roku zakupiliœmy niewiele ksi¹¿ek.
Otrzymaliœmy jednak wsparcie finansowe z rezerwy bud¿eto-
wej miasta. Dziêki temu systematycznie dokonujemy zakupów
nowych pozycji. Prenumerujemy równie¿ wiele tytu³ów praso-
wych.

Od pocz¹tku roku do koñca kwietnia biblioteka wyda³a ponad
117 mln z³ na zakup ksi¹¿ek i ok. 25 mln na prasê. Zakupiono
tak¿e kasety wideo na potrzeby dochodowej wypo¿yczalni. Po-
cieszaj¹cy jest równie¿ fakt, i¿ pieniêdzy wystarcza na bie¿¹ce
remonty obiektów. W swych 13 filiach biblioteka miejska po-
siada ok. 300 tys. woluminów. Do introligatorni oddawane s¹
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pozycje wartoœciowe oraz roczniki czasopism. Sama biblioteka
tak¿e zatrudnia introligatora [...]”.

Andrzej Kopacki: Fa³szywy „Janosik”, „Gazeta Opol-
ska” 1995, nr 111, s. 2.

„Sala kinowa DK Chemik w Kêdzierzynie-KoŸlu nie mog³a
wczoraj pomieœciæ dzieci, które przysz³y na spotkanie z popu-
larn¹ pisark¹, dziennikark¹, autork¹ tekstów piosenek i wido-
wisk teatralnych.

Podczas zaimprowizowanej minikonferencji prasowej ucznio-
wie, przewa¿nie najm³odszych klas podstawówek, pytali pisar-
kê o wiek, ulubione ksi¹¿ki z dzieciñstwa (Makuszyñski i ency-
klopedie), a jeden zaaferowany maluch koniecznie chcia³ wie-
dzieæ, «czy pani wpisze mi siê do pamiêtnika?» [...].

Pierwsze spotkanie literacko-ekologicznej majówki zakoñczy³o
rozwi¹zanie konkursu «Œwiat, w którym ¿yjemy». Wziê³o w nim
udzia³ 367 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przysy³aj¹c 276 w³as-
norêcznie wykonanych ksi¹¿eczek o tematyce ekologicznej [...].

Spotkanie zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna”.

LOD.: Majówka ekologiczna. Wanda Chotomska

w Kêdzierzynie-KoŸlu, „Gazeta Wyborcza” dod. „Ga-
zeta w Opolu” 1995, nr 114, s. 2.

1996

„[...] Dzia³alnoœæ Miejskiej Biblioteki Publicznej mo¿e stanowiæ
wzór dla wszystkich innych bibliotek w województwie. Oczywi-
œcie, ma swoje k³opoty, brakuje pieniêdzy na zakup wszystkich
nowoœci wydawniczych, ale te¿ ksi¹¿ki dro¿ej¹ z dnia na dzieñ.
Za to nie dro¿ej¹ pomys³y, dziêki czemu Biblioteka mo¿e orga-
nizowaæ co roku konkursy literackie, przynosz¹ce zdumie-
waj¹ce efekty (ujawniono talenty nie tylko poetyckie, lecz tak¿e
prozatorskie), publikowane w almanachach. Biblioteka prowa-
dzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jakieœ drobne us³ugi dla spo³eczeñ-
stwa (np. ksero), pozyskuje sobie mo¿nych opiekunów, którzy
od czasu do czasu u³atwiaj¹ dzia³alnoœæ odczytow¹ dla
spo³eczeñstwa. A przyje¿d¿aj¹ tam ludzie z uniwersytetów,
mówi¹ do m³odzie¿y wype³niaj¹cej sale [...]”.

Kazimierz Kowalski: Opole ko³o Kêdzierzyna, „Gazeta
Opolska” 1996, nr 23, s. 19.
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„[...] Biblioteka, tak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie
uczestniczyæ w kulturalnym ¿yciu miasta. Przynajmniej tak to
rozumie Helena Bulanda – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

Samo wypo¿yczanie ksi¹¿ek na d³u¿sz¹ metê jest nudne. Trze-
ba robiæ coœ wiêcej. Na przyk³ad wystawy. S¹dz¹c z ich liczby
w MBP, wystawê robi siê bardzo prosto. Ale to tylko z³udzenie.
¯eby zaprosiæ Józefa Wilkonia – jednego z najlepszych grafików
dzieciêcych – i zrobiæ jego autorsk¹ wystawê, tak by sam autor
kraœnia³ z zadowolenia, trzeba umieæ.

Gdzie siê szuka unikatowej kolekcji œwiêtych obrazków, z któ-
rych najstarszy ma kilkaset lat? Wiecie? A w Bibliotece wiedz¹.
Czy wiecie, kto i jak ilustrowa³ dzie³a Mickiewicza? A w Biblio-
tece wiedz¹! I wystawê zrobili piêkn¹, a¿ oczy wychodzi³y do
rusa³ek i pól, gdzie gryka jak œnieg bia³a. Skoñczy siê jedna
i ju¿ wino trzeba ch³odziæ na nastêpny wernisa¿. Teraz mo¿na
ogl¹daæ ilustracje do dzie³ Henryka Sienkiewicza.

Mo¿na zorganizowaæ na przyk³ad konkurs literacki. W konkur-
sie najwa¿niejsza jest nazwa. Musi byæ ³adna i literacka. Na
przyk³ad: Krajobrazy s³owa. Potrzebne jeszcze jest jury, pie-
ni¹dze na nagrody i cierpliwoœæ do czytania cudzych dzie³. Nie-
zbêdni s¹ jeszcze twórcy. I tu niespodzianka: od pierwszej edy-
cji konkursu nie by³o problemów z iloœci¹ prac, a Józef Szczu-
pa³ – przewodnicz¹cy jury – nie kry³, ¿e poziom twórczoœci, jak
na tego typu konkurs, jest zadziwiaj¹co wysoki. By trud pisar-
ski nie poszed³ na marne, rok w rok biblioteka wydaje zbiór
najlepszych wierszy i opowiadañ.

Samo wypo¿yczanie ksi¹¿ek na d³u¿sz¹ metê jest nudne. Dla-
tego do Biblioteki dzieci znosz¹ w³asnorêcznie zrobione komiksy
o ochronie œrodowiska i listy do Prezydenta Miasta. Maluj¹ ob-
razki do dziecinnego pokoju, opowiadaj¹ bajki. Bo w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu ju¿ od dziecka wiedz¹, ¿e do Biblioteki warto
zagl¹daæ [...]”.

Piotr Gabrysz: O nudê trzeba siê bardzo staraæ, „Wia-
domoœci Kulturalne” 1996, nr 26, s. V.

„«Cieszê siê, ¿e wœród grona ludzi poœwiêcaj¹cych swój talent
i pasjê pielêgnowaniu i upowszechnianiu kultury jest równie¿
Pani. Z prawdziw¹ satysfakcj¹ gratulujê nagrody za twórcz¹
pracê i animatorskie dokonania…».
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Te s³owa skierowa³ w liœcie gratulacyjnym wojewoda opolski,
Ryszard Zembaczyñski do pani Heleny Bulandy – dyrektorki
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu […].

Pani Helena jest absolwentk¹ Wydzia³u Filologicznego Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego. Z naszym miastem zwi¹za³a siê w 1976
roku, kiedy to objê³a stanowisko kierownika bibliotek pod-
leg³ych Zak³adowemu Domowi Kultury «Chemik» ZA «Kêdzie-
rzyn». Wczeœniej kilka lat pracowa³a w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Opolu. Od szeœciu lat kieruje 35-osobowym ze-
spo³em bibliotekarzy MBP i 12 filii na terenie miasta […]. Pla-
cówki kierowane przez ni¹, obok dzia³alnoœci podstawowej, za-
jmuj¹ siê edukacj¹ kulturaln¹ i literack¹. Promuj¹ ró¿ne formy
upowszechniania kultury […]. Od czasu, gdy kieruje kozielsk¹
placówk¹ odbywaj¹ siê w niej wystawy, wernisa¿e i recitale
muzyczne.

Dla przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych i œrednich
organizowane s¹ konkursy tematyczne zwi¹zane z tzw. „Ma³¹
Ojczyzn¹” […]. Odbywaj¹ siê spotkania autorskie. Goœcili na
nich miêdzy innymi: prof. Jan Miodek, Leszek Mazan, Jan Go-
czo³, Harry Duda, Ewa Nowakowska, Kira Ga³czyñska, Dorota
Terakowska.

W ramach Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y, na kozielskim
rynku odby³ siê happening. Wzi¹³ w nim udzia³ Józef Wilkoñ –
znany ilustrator ksi¹¿ek dzieciêcych. Jednym z g³oœnych
przedsiêwziêæ kulturalnych jest organizowany ju¿ po raz czwar-
ty konkurs literacki pn. «Krajobrazy S³owa». Ka¿da jego edycja
koñczy siê wydaniem zbioru nagrodzonych prac. Po raz drugi
odbêdzie siê jego dzieciêca edycja.

Wprowadzenie wielu nowych form dzia³alnoœci kulturalnej nie
by³oby mo¿liwe – jak podkreœla Helena Bulanda – bez finanso-
wego wsparcia Urzêdu Miejskiego i sponsorów. Wiele inicjatyw
kulturalnych uda³o siê zrealizowaæ dziêki pomocy ZA «Kêdzie-
rzyn». By do nich dotrzeæ trzeba wykazaæ wiele inwencji i ini-
cjatywy, a tej pani Helenie nie brakuje [...]”.

Bogus³aw Rogowski: Srebrna dama animacji, „Jest
Nasza Gazeta” 1996, nr 4, s. 4.

„[…] – Biblioteki powinny byæ placówkami upowszech-
niaj¹cymi kulturê, a nie tylko miejscem, w którym nic siê nie
dzieje oprócz wypo¿yczania ksi¹¿ek. Dlatego staramy siê wyjœæ
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do czytelników z ciekaw¹ ofert¹, by mieæ z nimi jak najszerszy
kontakt – powiedzia³a «NTO» Helena Bulanda, dyrektor Miejs-
kiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

Placówka organizuje wiêc tradycyjne spotkania z opolskimi li-
teratami […]. Ciekaw¹ imprez¹ by³a te¿ «Biesiada literacka»,
której patronowa³ Rafa³ Urban […].

Inn¹ propozycj¹ s¹ spotkania maturzystów z pracownikami
naukowymi wy¿szych uczelni, g³ównie Uniwersytetu Opolskie-
go. Urz¹dzane na wiosnê, s¹ form¹ oryginalnego repetytorium
dla m³odzie¿y maj¹cej zdawaæ egzamin dojrza³oœci.

Od trzech lat biblioteka organizuje konkurs literacki «Krajo-
brazy S³owa». Wœród osób próbuj¹cych pisaæ wzbudza on du¿e
zainteresowanie. Co roku wp³ywa na konkurs kilkaset tworów
poetyckich i prozatorskich. Sporo z nich charakteryzuje siê
œwietnym poziomem artystycznym i profesjonalnym warszta-
tem autorskim.

Inn¹ interesuj¹c¹ form¹ docierania do czytelników jest organi-
zowanie wystaw tematycznie zwi¹zanych z ksi¹¿kami.

– W³aœnie czynne s¹ u nas dwie wystawy. Pierwsza otwarta
w ubieg³ym tygodniu w klubie NOT – ma tytu³ «Henryk Sienkie-
wicz w ilustracji». Druga – czynna w naszych pomieszczeniach
– to «Obrazki do pokoju dziecinnego». Cieszymy siê, ¿e przy-
ci¹gaj¹ one wielu zwiedzaj¹cych – chwali siê Ma³gorzata Skrzyp-
czak z biblioteki [...]”.

Józef Szczupa³: Wokó³ ksi¹¿ki, „Nowa Trybuna Opol-
ska” 1996, nr 134, s. 10.

1997

„ [...] Na terenach objêtych powodzi¹ znajduj¹ siê trzy bibliote-
ki: Miejska Biblioteka Publiczna w KoŸlu, Filia nr 6 w KoŸlu-
-Rogach, Filia nr 10 w K³odnicy. Zalane zosta³y dwie z nich.
Najwiêksze szkody ponios³a Filia nr 10, gdzie woda zala³a piw-
nice oraz pomieszczenia biblioteki o powierzchni 88 m2 na wy-
sokoœæ 50 cm. Zniszczeniu uleg³o ponad 2000 ksi¹¿ek znaj-
duj¹cych siê na najni¿szych pó³kach rega³ów [...]. Po zejœciu
wody przyst¹piono do usuwania zniszczeñ. I chocia¿ woda
sta³a tylko trzy dni, œciany by³y tak mokre, ¿e trzeba by³o sku-
waæ tynki. Mimo nie najlepszych warunków biblioteka by³a
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ca³y czas otwarta dla czytelników, poza krótkim okresem, kie-
dy porz¹dkowano placówkê po powodzi. Gruntowny remont
zwi¹zany z tynkowaniem œcian, malowaniem, wymian¹ pod³óg
przeprowadzany jest obecnie [...].

Straty ponios³a tak¿e sama MBP usytuowana na kozielskim
rynku. Co prawda kozielski rynek by³ jedynym suchym miejs-
cem w tej dzielnicy, ale wody gruntowe zala³y piwnice do wyso-
koœci 1 m [...] zniszczeniu uleg³o 270 oprawnych roczników
czasopism oraz drewniane rega³y, na których siê one znajdo-
wa³y, a tak¿e zmagazynowane zapasowe meble biblioteczne:
rega³y, szafki katalogowe, foteliki itp.

Ogó³em straty naszej biblioteki oszacowaliœmy na kwotê
100 000 z³ [...]”.

Barbara Matusiewicz: Lipiec’97 – Kêdzierzyn-KoŸle,

„Pomagamy sobie w pracy” 1997, nr 4, s. 22–23.

„W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu roz-
strzygniêty zosta³ zorganizowany przez tê placówkê konkurs li-
teracki: «Ma³e Krajobrazy S³owa». W dziedzinie poezji i prozy
przyznano dziesiêæ nagród oraz szeœæ wyró¿nieñ. By³a to druga
edycja tej imprezy [...].

Konkurs spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem. 66 m³odych
autorów nades³a³o 364 prace. By³y to g³ównie wiersze, nowelki
i opowiadania. Po raz pierwszy udzia³ w „Ma³ych Krajobrazach
S³owa” wziêli nie tylko uczniowie kêdzierzyñsko-kozielskich
szkó³ i z ca³ej gminy, ale równie¿ m³odzi autorzy z Opola, Klucz-
borka, G³ucho³az i Zdzieszowic [...].

«Ma³e Krajobrazy S³owa» s¹ m³odszym bratem «Krajobrazów
S³owa», czyli konkursu literackiego adresowanego do do-
ros³ych twórców nieprofesjonalnych. W tym roku odby³a siê ju¿
czwarta edycja «doros³ych krajobrazów». I one ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem. Widoczny to dowód na to, i¿ ludzi
próbuj¹cych pisaæ utwory literackie jest wielu”.

Józef Szczupa³: Literackie krajobrazy, „Nowa Trybuna
Opolska” 1997, nr 109, s. 12.

„W zeszycie czytelni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu odnotowa³o swój pobyt w 1996 roku 10 tys. mie-
szkañców 70-tysiêcznego miasta. G³ównym magnesem by³o
oko³o 100 wystawionych tutaj codziennie na pó³kach gazet

– 82 –



i czasopism, chocia¿ ksiêgozbiór podrêczny na rega³ach jest
równie¿ ciekawy, gdy¿ zawiera oko³o piêciu tysiêcy ksi¹¿ek,
w tym s³ynn¹ «Encyklopediê Brytanica».

Oprócz amatorów prasy czytelnia MBP ma sta³ych bywalców ze
szkó³ œrednich miasta. Ci ostatni czêsto korzystaj¹ z bibliotecz-
nego ksero, odbijaj¹ sobie fragmenty artyku³ów i opracowañ
przydatnych w trakcie przygotowañ do klasówek. Niby groszo-
wa op³ata za ksero (150 tys. odbitek w 1996 roku) dostarcza
sporo z³otówek do kasy czytelni. Przeznaczone s¹ one na kup-
no nowych ksi¹¿ek”.

ZAN: Prasówki biblioteczne, „Nowa Trybuna Opolska”
1997, nr 1, s. 10.

„[...] W³adze miasta podjê³y decyzjê o zmianie lokalu na biblio-
tekê. Przebudowa, adaptacja i wyposa¿enie trwa³y dosyæ
d³ugo, bo koszt przedsiêwziêcia nie by³ ma³y – wynosi³ 392 tys.
z³. W miejsce «Bajki» – knajpy znalaz³o siê miejsce na bajki na
pó³kach oddzia³u dla dzieci w filii Biblioteki Miejskiej. Nowa
«Bajka» proponuje czytelniê z 30 miejscami oraz wypo¿yczalniê
ksi¹¿ek. Biblioteka Miejska dysponuje 40 tys. woluminów.
Oko³o 3 tys. czytelników odwiedzaj¹cych bibliotekê wypo¿ycza
oko³o 50 tys. ksi¹¿ek. Nie jest to imponuj¹cy wynik, lecz przy-
czyna tkwi w skromnych zakupach nowych ksi¹¿ek.

Nowa filia biblioteki by³a udostêpniona czytelnikom ju¿ 28 lipca.
24 wrzeœnia dokonano oficjalnego otwarcia, które po³¹czono
z wernisa¿em ilustracji Andrzeja Strumi³³y. Artystyczn¹ opra-
wê uroczystoœci zapewni³ koncert Opolskiego Kwartetu Smycz-
kowego […].

Nowa placówka Biblioteki Miejskiej poza pe³nieniem podstawo-
wych funkcji (czytelni, wypo¿yczalni) bêdzie równie¿ oœrodkiem
upowszechniana kultury promuj¹cym ksi¹¿kê, autora i wiele
wydarzeñ kulturalnych”.

Tadeusz P³óciennik: Powrót do „Bajki”, „Trybuna Kê-
dzierzyñskich Azotów” 1997, nr 18, s. 4.

1998

„[...] Sieæ bibliotek publicznych w mieœcie tworzy 13 placówek,
w tym MBP zlokalizowana w KoŸlu i 12 filii usytuowanych
w poszczególnych dzielnicach czy te¿ osiedlach miasta. Mimo
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23-letniej historii oba miasta Kêdzierzyn i KoŸle nie zintegro-
wa³y siê. Istniej¹ jakby dwa centra, jedno w KoŸlu, drugie w Kê-
dzierzynie. Obok biblioteki centralnej w KoŸlu, Filia nr 5, usy-
tuowana przy ul. Damrota 32, pe³ni rolê centralnej biblioteki
dla Kêdzierzyna [...].

Mówi¹c o roli biblioteki publicznej w œrodowisku lokalnym ma
siê na myœli trzy podstawowe funkcje: edukacyjn¹, informa-
cyjn¹ i ogólnokulturaln¹. Zadania te biblioteka realizuje po-
przez swoje zbiory [...].

Stan naszych zbiorów tylko dlatego nie uleg³ drastycznemu ob-
ni¿eniu a nawet wzrós³ w porównaniu do roku 1990, poniewa¿
w 1991 i 1992 przejêliœmy trzy placówki zak³adowe. Jednak od
1994 roku utrzymuje siê tendencja spadkowa. W ci¹gu oœmiu
lat d¹¿¹c do aktualizacji zbiorów wycofaliœmy z ró¿nych powo-
dów w ca³ej sieci ponad 50% ksi¹¿ek a zakupiliœmy tylko 1/3
wycofanego ksiêgozbioru [...].

W 1992 roku zanotowaliœmy wzrost czytelników i wypo¿yczeñ
spowodowany nie tylko przejêciem nowych placówek. Do roku
1995 czytelnictwo ros³o, od 1996 roku utrzymuje siê mniej
wiêcej na tym samym poziomie. Wydaje siê, ¿e wniosek nasu-
wa siê oczywisty, oczyszczono ksiêgozbiór z pozycji nieczyta-
nych, a aktualnie kupowane ksi¹¿ki s¹ pozycjami trafionymi
[...].

W Kêdzierzynie-KoŸlu g³ówne centra informacji znajduj¹ siê
w czytelniach: w KoŸlu i Filii nr 5 w Kêdzierzynie. Obie bibliote-
ki dysponuj¹ nowoczesnymi kserokopiarkami, dziêki którym
szybko i sprawnie mo¿na udostêpniæ informacjê, co bardzo
podnosi rangê i presti¿ oœrodka i wp³ywa na wzrost zaintereso-
wañ us³ugami czytelni, wœród których od niedawna (marzec
br.) pojawi³ siê Internet [...].

Równie¿ z myœl¹ o czytelnikach dzia³a w bibliotece komputero-
wy program SIB (system informacji bibliotecznej). Biblioteka
posiada 10 komputerów po³¹czonych w sieæ w programie Win-
dows NT Server v. 3.51 [...].

Wypo¿yczanie odbywa siê komputerowo tylko w dwóch placów-
kach MBP i Filii nr 5, które ³¹cz¹ siê ze sob¹ za poœrednictwem
modemu. Dostêp do katalogu bibliotecznego za poœrednictwem
komputera bêd¹ mieli równie¿ czytelnicy MBP i czytelnicy Filii
nr 5. Przyk³adem dostosowania us³ug do potrzeb u¿ytkowni-
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ków jest te¿ funkcjonowanie dwóch wypo¿yczalni kaset w KoŸ-
lu i Kêdzierzynie [...].

Wolnorynkow¹ prawid³owoœæ «istnieæ – to byæ widzianym» do-
skonale ilustruje dzia³alnoœæ biblioteki w zakresie edukacji kul-
turalnej i literackiej. Biblioteka prowadzi dzia³alnoœæ adreso-
wan¹ do ró¿nych grup czytelników, poczynaj¹c od dzieci przed-
szkolnych, koñcz¹c na czytelnikach doros³ych. Dzia³ania, które
prowadzimy maj¹ na celu zainteresowanie bibliotek¹ i ksi¹¿k¹
zarówno jako Ÿród³o rozrywki i relaksu, jak równie¿ Ÿród³em
wiedzy i informacji. Cele te realizujemy poprzez ró¿ne formy:
spotkania autorskie, konkursy, odczyty, dzia³alnoœæ wystawien-
nicz¹ [...]”.

Helena Bulanda: Miejsce i rola Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej w œrodowisku, „Wczoraj. Dzisiaj. Jutro” 1998,
nr 1/4, s. 43–47.

„Miejska Biblioteka Publiczna w Kêdzierzynie-KoŸlu nie ustaje
w swoim pêdzie do nowoczesnoœci. Po skomputeryzowaniu no-
wej siedziby na kozielskim rynku, przyszed³ czas na zainstalo-
wanie Internetu. Od 20 marca w czytelni dla doros³ych mo¿na
wêdrowaæ po sieci […].

– Internet jest nowym rozwi¹zaniem, które ³¹czy siê z informa-
cyjn¹ dzia³alnoœci¹ biblioteki – wyjaœnia jego zainstalowanie
Helena Bulanda, dyrektorka MBP.

Wkrótce Internet bêdzie dostêpny równie¿ w Filii nr 5 biblioteki
przy ul. Damrota”.

JJ: Internet poœród ksi¹¿ek, „Nowa Trybuna Opolska”
1998, nr 17, s. 19.

„[...] Zal¹¿kiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-
-KoŸlu by³a utworzona w 1946 r. Powiatowa Biblioteka Publicz-
na i wypo¿yczalnia miejska w KoŸlu. 29 marca 1948 r. powsta³a
Miejska Biblioteka Publiczna w KoŸlu, która przechodzi³a
zmiany organizacyjne w rytm zmian administracyjnych na na-
szym terenie. O tym wszystkim mówiono w wyst¹pieniach oko-
licznoœciowych. Na przygotowanej wystawie zaprezentowano
dorobek, który opisano tak¿e w aktualnym, opracowanym na
jubileusz informatorze. W sk³ad Miejskiej Biblioteki Publicznej
wchodzi biblioteka w Rynku w KoŸlu oraz 12 filii w ró¿nych
dzielnicach miasta. G³ówn¹ rolê wœród placówek bibliotecz-
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nych w mieœcie spe³nia wspomniana biblioteka w Rynku oraz
najnowoczeœniejsza filia przy ul. Damrota [...].

Uroczystoœæ jubileuszowa by³a równie¿ okazj¹ do g³êbszej ana-
lizy dzia³alnoœci bibliotek. Przygotowano i wyg³oszono referaty:
dr Anna Tokarska z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach nt.
«Jaka biblioteka? Dziœ i jutro w Polsce i na œwiecie»; mgr Hele-
na Bulanda – dyrektor MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu nt. «Miejsce
i rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w œrodowisku Kêdzierzy-
na-KoŸla» oraz mgr Piotr Polus z Opola nt. «Biblioteki Opolsz-
czyzny wobec samorz¹dów». Ka¿dy z prezentowanych refera-
tów by³ tak ciekawy, ¿e zas³ugiwa³ na oddzielne omówienie.

Uroczystoœci jubileuszowe zakoñczy³ wystêp zespo³u muzyki
dawnej Preambulum, dzia³aj¹cego pod kierunkiem Aleksandry
P³achty w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kêdzierzynie-KoŸlu”.

Tadeusz P³óciennik: Pó³ wieku placówki, „Trybuna
Kêdzierzyñskich Azotów” 1998, nr 20, s. 8.

„Wczoraj 50-lecie istnienia obchodzi³a MBP W Kêdzierzynie-
-KoŸlu. Z tej okazji wojewoda opolski przyzna³ jej odznakê ho-
norow¹ «Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie».

Jubileuszowe uroczystoœci zgromadzi³y pracowników, przyja-
ció³ oraz wielu czytelników tamtejszej biblioteki. Nie by³o koñca
zachwytom oraz ¿yczeniom pomyœlnoœci. – Ta biblioteka jest
naprawdê wspania³a. Zasz³y tu spore zmiany – mówi Stefania
Smajek, d³ugoletnia poprzednia dyrektorka MBP w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu. – Teraz zastosowana jest tu nowoczesna technika,
komputery. Moja nastêpczyni rozwinê³a i udoskonali³a dzia³al-
noœæ kulturaln¹, szczególnie konkursy literackie. To teraz prawdzi-
wa kuŸnia m³odych pisarzy.

Przy takim jubileuszu nie oby³o siê bez okolicznoœciowych na-
gród. Wojewoda opolski oprócz samej biblioteki, odznakê
«Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie» przyzna³ równie¿ 4 jej pracowni-
com: Halinie Fogel, Marii Jakubiec, Miros³awie Kominowskiej-
-Pawliczek oraz Henryce Trojan. Przyznano równie¿ nagrody
prezydenta Kêdzierzyna-KoŸla. Docenieni zostali tak¿e najwier-
niejsi czytelnicy. Otrzymali upominki w postaci ksi¹¿ek z dedy-
kacj¹.

Biblioteka utworzona w 1948 roku rozpoczyna³a skromnie od
725 woluminów, z których korzysta³o 108 czytelników. Obec-
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nie w 12 filiach na terenie ca³ego miasta posiada blisko 370
tys. ksi¹¿ek, czasopism, taœm magnetofonowych i kaset wideo.
Korzysta z nich ponad 13 tys. u¿ytkowników”.

MOD: KuŸnia pisarzy, „Nowa Trybuna Opolska”
1998, nr 230, s. 9.

1999

„[…] Dnia 18 maja w Miejskim Oœrodku Kultury w KoŸlu mia³o
miejsce podsumowanie konkursu dla przedszkolaków pt: «Na
wszystko jest przys³owie – kalendarz przedszkolaka». Goœciem
honorowym by³a pani W. Chotomska. W konkursie zorganizo-
wanym przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ wziê³o udzia³ 12
przedszkoli. W sumie oceniono 200 prac wykonanych przez
180 przedszkolaków. Nagrodami dla dzieci by³y ksi¹¿ki autor-
stwa Wandy Chotomskiej i s³odycze. Po czêœci oficjalnej zorga-
nizowano «konferencjê prasow¹», na której prawo zadawania
pytañ pani Chotomskiej mia³y tylko dzieci [...]”.

Anna Fortuna: „Pomys³y bior¹ siê z Wis³y, potem je

trzymam w akwarium i biorê honorarium”, „Echo
Gmin” 1999, nr 21, s. 3.

„Koniec maja by³ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu bardzo pracowity, otwarto dwie wystawy w cyklu
«Galeria z ksi¹¿k¹ w tle».

25 maja, w Filii Biblioteki nr 5 przy ul. Damrota 32 nast¹pi³o
otwarcie wystawy fotografii z planu filmu «Ostatni zajazd na Li-
twie» Andrzeja Wajdy. Autor zdjêæ – Piotr Bujnowicz, m³ody ar-
tysta fotografik – na wystawie pt.: «Widzê i opisujê, bo têskniê
po tobie» zgromadzi³ oko³o 40 fotografii wykonanych podczas
realizacji filmu «Pan Tadeusz». Autor, mimo zapowiedzi, nie
móg³ przybyæ na otwarcie wystawy, ale przygotowa³ dwa piêk-
nie opracowane katalogi.

Za to, w atmosferê scen przedstawionych na zdjêciach, dosko-
nale wprowadzi³ uczestników otwarcia wystawy Andrzej Miko-
sza, aktor Teatru Lalki i Aktora z Opola – recytuj¹c fragmenty
naszej epopei narodowej przy dŸwiêkach fletu, na którym gra³a
Renata Gawlica (nauczycielka Szko³y Muzycznej w Kêdzierzy-
nie).
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Zaledwie trzy dni póŸniej tj. 28 maja, w siedzibie Biblioteki
w Rynku 3, nast¹pi³o otwarcie wystawy rysunku i malarstwa
Grzegorza Fu³awki. Uroczystoœæ rozpoczêto ma³ym koncertem
muzycznym […]”.

Tadeusz P³óciennik: Ofensywa biblioteki miejskiej,

„Echo Gmin” 1999, nr 23, s. 9.

2000

„[...] Z us³ug Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii korzysta
równie¿ m³odzie¿ okolicznych wsi i miasteczek powiatu koziel-
skiego, g³ubczyckiego i strzeleckiego [...].

Analizuj¹c dane statystyczne dotycz¹ce aktywnoœci czytelni-
czej dzieci i m³odzie¿y w naszym mieœcie zauwa¿a siê, ¿e grupa
ta stanowi ponad 60% ogólnej liczby czytelników. Studenci
stanowi¹ oko³o 10% wy¿ej wymienionej grupy, co jest zjawi-
skiem nowym [...].

Ksiêgozbiory zgromadzone w bibliotekach publicznych naszego
miasta wynosz¹ ponad 240 tyœ. woluminów, w tym oko³o 20%
stanowi literatura dla dzieci i m³odzie¿y. M³odzie¿ korzysta
równie¿ z literatury popularnonaukowej i informacyjnej, która
wchodzi w sk³ad ogólnych zbiorów ka¿dej biblioteki [...].

Zjawiskiem charakterystycznym ostatnich lat jest wzrost zapo-
trzebowania na us³ugi czytelniane... W ubieg³ym roku liczba
osób korzystaj¹cych z czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Filii nr 5 zwiêkszy³a siê o oko³o 20%. Udostêpniono blisko 130
tys. ksi¹¿ek i czasopism oraz udzielono odpowiedzi na 15 tys.
kwerend [...].

Do zadañ biblioteki publicznej nale¿y równie¿ dzia³alnoœæ pro-
muj¹ca ksi¹¿kê i bibliotekê poprzez organizacjê ró¿nych form
pracy z czytelnikiem. W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej
s¹ to spotkania z pisarzami, poetami, dziennikarzami, konkur-
sy literackie i plastyczne, happeningi i wystawy [...].

Koñcz¹c rozwa¿ania na temat roli biblioteki publicznej w ¿yciu
dzieci i m³odzie¿y nale¿y stwierdziæ, ¿e: w ramach naszych mo-
¿liwoœci finansowych, a tak¿e posiadanej bazy bibliotecznej,
staramy siê w sposób optymalny nad¹¿aæ za potrzebami i ocze-
kiwaniami tej grupy u¿ytkowników. Dzia³ania, które podejmu-
jemy w zakresie doboru ksiêgozbioru, zaspokajania potrzeb in-
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formacyjnych, edukacyjnych, a tak¿e kulturalnych, znajduj¹
swoich odbiorców [...]”.

Helena Bulanda, Ma³gorzata Skrzypczak: Rola biblio-

teki publicznej w ¿yciu dzieci i m³odzie¿y na przyk³adzie

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu,

„Pomagamy sobie w pracy” 2000, nr 1/2, s. 21–25.

„Trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu
zostan¹ zlikwidowane – tak¹ decyzjê podjêli radni miejscy.
1 wrzeœnia przestanie istnieæ Filia nr 3, mieszcz¹ca siê w kê-
dzierzyñskim szpitalu. Miesi¹c póŸniej do likwidacji pójd¹ Filia
nr 6 w KoŸlu-Rogach i Filia nr 9 w Cisowej. Po tej zmianie sieæ
MBP bêdzie sk³ada³a siê z oddzia³u na kozielskim Rynku
i oœmiu filii w ca³ym mieœcie. Pieni¹dze zaoszczêdzone na zlik-
widowaniu trzech bibliotek przeznaczone zostan¹ na unowo-
czeœnienie pracy pozosta³ych, przede wszystkim ich kompute-
ryzacjê”.

TJW: Biblioteki w likwidacji, „Nowa Trybuna Opolska”
2000, nr 154, s. 9.

„Na spotkanie, które odby³o siê 15 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Damrota, przyby³o kilkunastu bibliotekarzy
ze wszystkich sieci bibliotek w mieœcie. Rozmawiano na temat
kszta³tu i sytuacji bibliotekarstwa w Kêdzierzynie-KoŸlu [...].

Na rêce dyrektor Heleny Bulandy z³o¿one zosta³y listy gratula-
cyjne od w³adz miasta i powiatu. Dzieñ Bibliotekarza, który
przypada nieco wczeœniej, sta³ siê dobrym pretekstem do spro-
wokowania dyskusji na temat idealnej biblioteki – zarówno pod
wzglêdem przystosowania pomieszczeñ do potrzeb czytelni-
ków, zasobnoœci zbiorów, jak i odpowiedniej lokalizacji.

Z inicjatywy Heleny Bulandy, dyrektor MBP w Kêdzierzynie-
-KoŸlu, powsta³ projekt lokalnego centrum informacji, który
ma byæ baz¹ danych, zawieraj¹c¹ tematykê ró¿nych dziedzin.
Organizacj¹ centrum ma zaj¹æ siê nowo powstaj¹ca biblioteka
powiatowa [...]”.

Marta S¹siadek: Biblioteka u¿yteczna, czyli jaka?,

„Gazeta Lokalna” 2000, nr 20, s. 14.

„Wielki kiermasz ksi¹¿ek prowadzi Miejska Biblioteka Publicz-
na w Kêdzierzynie-KoŸlu. Oferta tytu³ów do sprzeda¿y obejmu-
je kilka tysiêcy woluminów. S¹ wœród nich wydawnictwa stare,
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jak i nowe. Ksi¹¿ki mo¿na kupiæ za symboliczne kwoty – od 50
groszy do 5 z³otych. – W naszym magazynie zalegaj¹ ksi¹¿ki,
które pochodz¹ z zlikwidowanych b¹dŸ ³¹czonych bibliotek –
mówi Helena Bulanda, dyrektor MBP. – Nie chcieliœmy ich od-
dawaæ na makulaturê i dlatego mog¹ je kupiæ wszyscy chêtni.

Dla szperaczy przygotowano ksi¹¿ki z ró¿nych dziedzin wiedzy.
Nie brakuje te¿ klasyki polskiej i obcej, ani lektur szkolnych.
Dzieci i m³odzie¿ mog¹ z kolei kupiæ bajki, baœnie i opowiada-
nia [...].

Wydawnictwa sprzedawane s¹ w trzech placówkach: oddziale
MBP w KoŸlu przy Rynku, Filii nr 5 przy ul. Damrota w Kêdzie-
rzynie oraz Filii nr 11 w Domu Kultury «Komes» […].

Zainteresowanie kiermaszem jest ogromne”.

Tomasz Wróblewski: 50 groszy za ksi¹¿kê, „Nowa
Trybuna Opolska” dod. „Tydzieñ u Nas” 2000, nr 134,
s. 6.

2001

„Od stycznia oddzia³ MBP przy kozielskim rynku oraz Filia nr 5
przy ul. Damrota w Kêdzierzynie-KoŸlu u¿ywaj¹ programu kom-
puterowego do obs³ugi osób wypo¿yczaj¹cych ksi¹¿ki [...].

Ka¿da ksi¹¿ka ma teraz naklejony identyfikator z kodem kresko-
wym, na którym zapisane s¹ wszystkie dane dotycz¹ce ksi¹¿ki.
Odczytaæ go mo¿na za pomoc¹ pod³¹czonego do komputera
skanera na promienie podczerwone. W kod kreskowy – identy-
fikuj¹cy czytelnika – zaopatrzone s¹ równie¿ nowe karty biblio-
teczne. Od pocz¹tku roku do wczoraj biblioteka wyda³a ju¿
ponad 1600 tych nowoczesnych kart dla czytelników [...].

Komputerowa ewidencja ksi¹¿ek i czytelników pozwoli tak¿e
na dok³adniejsze kontrolowanie wypo¿yczaj¹cych [...]”.

Tomasz Wróblewski: Dostêpu do ksi¹¿ek strze¿e kod,

„Nowa Trybuna Opolska” dod. „Tydzieñ u Nas” 2001,
nr 34, s. 2.

„Ju¿ nied³ugo mieszkañcy dwóch najwiêkszych w Kêdzierzy-
nie-KoŸlu osiedli mieszkaniowych Piastów i Powstañców
Œl¹skich nie bêd¹ mogli korzystaæ z wypo¿yczalni ksi¹¿ek oraz
czytelni Filii 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-
-KoŸlu, mieszcz¹cej siê w Osiedlowym Domu Kultury «Komes»
na osiedlu Piastów. Filia ta ma ulec likwidacji [...].
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Przeciwko likwidacji osiedlowej biblioteki protestuj¹ mieszkañ-
cy os. Piastów i Powstañców Œl¹skich. W piœmie z dnia 16 maja
br., czytamy: «Jako czytelnicy i jako mieszkañcy os. Piastów
i Powstañców Œl. protestujemy przeciwko zamkniêciu Filii 11
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu, miesz-
cz¹cej siê w Osiedlowym Domu Kultury ‘Komes’. Biblioteka ta
s³u¿y ponad tysiêcznej grupie czytelników i ludzi w podesz³ym
wieku. Likwidacja tej placówki kulturalnej, jednej z nielicznych
w naszym mieœcie, bêdzie niepowetowan¹ strat¹ dla mieszkañ-
ców obu osiedli i innych u¿ytkowników».

Pod protestem widnieje 255 podpisów, a ich liczba roœnie [...]”.

Zenon Noga: Roœnie liczba protestuj¹cych, „Echo
Gmin” 2001, nr 24, s. 4.

„My, ni¿ej podpisani mieszkañcy osiedli Piastów i Powstañców
Œl¹skich zwracamy siê z proœb¹ do Rady Miejskiej o niedopusz-
czenie do likwidacji jedynej biblioteki, obs³uguj¹cej dwa osied-
la licz¹ce blisko 11 000 mieszkañców.

W zwi¹zku z wypowiedzeniem lokalu bibliotece przez Zarz¹d
Spó³dzielni, prosimy o obowi¹zanie Zarz¹du Miasta do zapew-
nienia lokalu bibliotece w budynku gminnym lub negocjacji
z Zarz¹dem Spó³dzielni w sprawie utrzymania biblioteki
w Domu Kultury «Komes» albo innym lokalu, nadaj¹cym siê na
bibliotekê [...]”.

„Echo Gmin” 2001, nr 26, s. 8.

„Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸ-
lu mieœci³a siê w Domu Kultury «Komes», nale¿¹cym do Robot-
niczej Spó³dzielni Mieszkaniowej «Chemik». Na pocz¹tku czerw-
ca zarz¹d RSM wypowiedzia³ miastu umowê dalszego najmu
wypo¿yczalni i czytelni. Do opuszczonych przez filiê pomiesz-
czeñ zamierza niebawem wprowadziæ spó³dzielcze biura.

Licz¹cy prawie 12 tysiêcy pozycji ksiêgozbiór biblioteki z osied-
la Piastów trafi³ w pi¹tek w paczkach do piwnic Filii MBP nr 5
przy ul. Damrota 32 w Kêdzierzynie [...].

W ci¹gu dwóch ostatnich lat Barbara Matusiewicz ju¿ po raz
czwarty koordynowa³a akcjê zamykania osiedlowej biblioteki.

– W 2000 roku likwidowa³am filie MBP: numer «3» – w szpitalu
w Kêdzierzynie, «6» – w KoŸlu Rogach i «9» w Cisowej – wymie-
nia bibliotekarka. – Z «trójki» ksi¹¿ki dostarczy³am do czterech
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kozielskich podstawówek, z «szóstki» do Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych przy ul. Skarbowej, a z «dziewi¹tki» do Caritasu przy
koœciele w Cisowej [...].

– To by³a nasza najwiêksza osiedlowa wypo¿yczalnia. Rocznie
odnotowywaliœmy w niej niemal 30 tysiêcy wypo¿yczeñ. Zamkniê-
cie «jedenastki» odczuje negatywnie wielu czytelników z Piastów,
a tak¿e mniejszych pobliskich dzielnic, jak choæby Lenartowic
– podejrzewa Barbara Matusiewicz”.

Bogdan Bocheñski: Z rega³ów do piwnicy, „Nowa Try-
buna Opolska” 2001, nr 152, s. 9.

„[…] No i wreszcie Miejska Biblioteka Publiczna, która – niech
bêdê raz patetyczny – jak latarnia morska wskazuje drogê kul-
turze. Prowadzi w miarê spokojn¹ i bardzo pomys³ow¹ dzia³al-
noœæ. Nie tylko przecie¿ wypo¿ycza ksi¹¿ki, nie tylko prowadzi
czytelniê, ale gdy by³o ciê¿ko finansowo – podjê³a skromn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (introligatorstwo, us³ugi kserograficz-
ne) i przede wszystkim poszuka³a sobie wiernych sponsorów,
zdo³a³a ich przekonaæ do udzielenia sta³ej pomocy materialnej.
To pozwoli³o prowadziæ wyk³ady (najlepsi specjaliœci z uniwer-
sytetów) dla m³odzie¿y z klas maturalnych, przyjmowane
z wdziêcznoœci¹ przez m³odzie¿.

I ostatnia, o której muszê wspomnieæ, inicjatywa: w tym roku
odby³ siê po raz ósmy konkurs literacki na poezjê i prozê dla
pisz¹cych z ca³ego kraju. […] I w tym roku, o czym ju¿ «Gazeta»
pisa³a w ubieg³ym tygodniu, nagrodzono utwory 14 autorów
spoœród 334 prac z ca³ego kraju. Tak Kêdzierzyn-KoŸle wnosi
swój udzia³ do kultury ogólnonarodowej. Zawsze podczas
og³aszania wyników konkursu i wrêczania nagród do r¹k lau-
reatów i zainteresowanych czytelników trafia almanach «Krajo-
brazy s³owa» wydawany za pieni¹dze sponsorów.

Dlaczego wiêc Kêdzierzyn-KoŸle? Bo s¹ tam odpowiedni ludzie
na odpowiednich miejscach. Jest pani Helena Bulanda, dyre-
ktorka Miejskiej Biblioteki i jej wspaniali wspó³pracownicy.
S³owa te piszê s³uchaj¹c œwietnego gitarzysty Tomasza Bojczu-
ka z p³yty wydanej przez … Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ [...]”.

Kazimierz Kowalski: Dlaczego w³aœnie w Kêdzierzy-

nie-KoŸlu, „Gazeta Opolska” 2001, nr 15, s. 4.
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„Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸ-
lu otwarto dwa punkty informacji europejskiej. To pierwsze ta-
kie placówki w powiecie [...].

Jeden punkt znajduje siê w czytelni biblioteki przy kozielskim
Rynku, drugi ma swoj¹ siedzibê w czytelni Filii nr 5 MBP przy
ulicy Damrota 32 w Kêdzierzynie.

Do dyspozycji czytelników przygotowano w nich kilkaset
ksi¹¿ek, czasopism i broszur o tematyce europejskiej. Jeœli
ktoœ nie znajdzie w ksiêgozbiorze interesuj¹cej go pozycji, mo¿e
skorzystaæ z Internetu. W ka¿dym punkcie s¹ dwa komputery,
które posiadaj¹ dostêp do œwiatowej sieci.

– Dwie nasze bibliotekarki zosta³y przeszkolone w Fundacji
Edukacji Europejskiej w Warszawie, dlatego te¿ bêd¹ s³u¿yæ fa-
chow¹ porad¹ – dodaje dyrektor Bulanda”.

S³awomir Dragu³a: ¯eby siê nie bali integracji z Uni¹,

„Nowa Trybuna Opolska” dod. „Tydzieñ u Nas” 2001,
nr 94, s. 3.

2002

„Ca³a Polska czyta dzieciom. Ogólnopolska kampania pod ta-
kim has³em ruszy³a w po³owie 2001 roku, prowadzi³a j¹ funda-
cja ABC XXI. We wrzeœniu ub. roku w³¹czy³a siê do niej kêdzie-
rzyñsko-kozielska Miejska Biblioteka Publiczna.

Dzieciom czytali miejscowi znani ludzie, odby³o siê 14 takich
spotkañ. Akcja wesz³a do przedszkoli i szkó³ [...].

– Nadzorujê akcjê w 3 przedszkolach i 3 szko³ach – powiedzia³a
Barbara Górnik. Zorganizowa³am tak¿e g³oœne czytanie w szpi-
talu dzieciêcym w KoŸlu […].

Podczas ferii zorganizowany zosta³ marsz czarodziejów –
weso³y i kolorowy – w którym wziê³a udzia³ prawie setka dzieci.
Pod transparentem «Ca³a Polska czyta dzieciom» przemaszero-
waliœmy ulicami œródmieœcia pod starostwo, dom kultury […]”.

V.: Ca³a Polska czyta dzieciom, „Echo Gmin” 2002, nr
7, s. 4.

„Dobiega koniec pierwszego etapu remontu oddzia³u Miejskiej
Biblioteki Publicznej na kozielskim rynku.
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Od pocz¹tku grudnia ekipy budowlane wymieni³y ju¿ wszyst-
kie instalacje: elektryczn¹ alarmow¹, a tak¿e u³o¿ono now¹
sieæ komputerow¹.

– Cieszymy siê, ¿e czytelnicy nie odczuli zbyt mocno niedogod-
noœci zwi¹zanych z dotychczasowym remontem – mówi dyre-
ktor Helena Bulanda. – Poszczególne dzia³y by³y nieczynne jed-
nak po kilka dni, a pozosta³e funkcjonowa³y normalnie. Tak¿e
przerwy w dostawie pr¹du by³y bardzo krótkie, wiêc bez wiêkszych
przeszkód mogliœmy korzystaæ z komputerowego systemu wy-
po¿yczania ksi¹¿ek.

W trakcie remontu du¿o pracy mia³y natomiast pracownice bi-
blioteki. Wszystkie rega³y by³y przykryte foli¹, jednak i tak ka¿-
da ksi¹¿ka musi byæ teraz wycierana i odkurzana. Pierwszy
etap prac kosztowa³ oko³o 50 tysiêcy z³otych. Remont w koziel-
skiej bibliotece nie skoñczy³ siê tylko na wymianie instalacji.
W planach na najbli¿sze miesi¹ce jest malowanie wszystkich
pomieszczeñ. Ponadto w dawnej «Cepelii» mieszcz¹cej siê na
parterze ma powstaæ czytelnia ze stanowiskami przystosowa-
nymi do obs³ugi osób niepe³nosprawnych. Bêdzie to kosztowaæ
oko³o 80 tysiêcy.

– Jednak by rozpocz¹æ kolejne etapy, musimy poczekaæ na za-
planowan¹ ju¿ wymianê okien i odnowê elewacji – t³umaczy
Helena Bulanda.

Potrzeba na to 200 tysiêcy z³otych. Ca³oœæ prac powinna zakoñ-
czyæ siê jeszcze w tym roku”.

Rafa³ Baran: Rega³y pod foli¹, „Nowa Trybuna Opol-
ska” 2002, nr 13, s. 9.

„Miejska Biblioteka Publiczna zamierza wydawaæ bibliografiê
regionaln¹ powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego, która mia³aby
rejestrowaæ publikacje ksi¹¿kowe, artyku³y z czasopism –
g³ownie lokalnych oraz wa¿niejsze dokumenty ¿ycia spo³eczne-
go.

Celem bibliografii ma byæ dokumentacja dziejów, dorobku
i dnia dzisiejszego miasta, powiatu, gminy, so³ectwa, instytucji
czy organizacji. St¹d apel o wspó³pracê i sta³y kontakt w celu
pozyskiwania maksymalnej iloœci materia³ów informacyjnych.
Biblioteka liczy na nieodp³atne przekazywanie wszelkich mate-
ria³ów wydawanych przez firmy oraz instytucje, dzia³aj¹ce na
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terenie naszego powiatu. Raz na kwarta³ pracownik MBP bê-
dzie siê kontaktowa³ ze wskazanymi osobami [...]”.

AGA: Regionalna bibliografia, „Gazeta Lokalna” 2002,
nr 22, s. 13.

2003

„[…] W styczniu obowi¹zki biblioteki powiatowej przyjê³a Miej-
ska Biblioteka Publiczna, a równoczeœnie w³adze powiatu wy-
razi³y gotowoœæ finansowania takiej dzia³alnoœci [...].

Czêœæ zadañ powiatowych jest ju¿ realizowana przez MBP od
ponad roku, np. wydawanie bibliografii ziemi kozielskiej. Teraz
od pocz¹tku 2003 roku MBP ju¿ oficjalnie zajmuje siê nowymi
zadaniami. Nadal nie jest ona bibliotek¹ powiatow¹ w pe³ni,
poniewa¿ ca³y zakres zadañ biblioteki powiatowej jest równo-
wa¿ny kwocie 100 tys. z³. Dotacja Starostwa Powiatowego wy-
nosi jedynie 24 tys. z³, dlatego dyrekcja Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej planuje w ramach dostêpnych œrodków ograniczyæ siê
do zakupu nowych zbiorów bibliotecznych i prowadzenia
dzia³alnoœci informacyjnej.

– Te 24 tys. z³ chcielibyœmy przeznaczyæ g³ownie na zakupy
ksi¹¿ek dla biblioteki na kozielskim rynku – mówi Helena Bu-
landa.

Z doœwiadczeñ pracowników MBP wynika, ¿e to biblioteka w Ko-
Ÿlu g³ównie obs³uguje ludnoœæ z terenu powiatu w³aœnie i z ni¹
skojarzone s¹ zadania powiatowe. W przysz³oœci placówka na
kozielskim Rynku mog³aby w pe³nym zakresie prowadziæ biblio-
tekê powiatow¹, ale potrzebne s¹ na to wiêksze pieni¹dze […]”.

KBD: Powiatowa w miejskiej, „Gazeta Lokalna” 2000,
nr 25, s. 5.

„Konkurs ju¿ tradycyjnie odby³ siê pod patronatem honoro-
wym Marsza³ka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta
Kêdzierzyna-KoŸla. W tym roku wziê³o w nim udzia³ 197 osób,
które przedstawi³y do oceny jury 900 prac, w tym 846 wierszy
i 54 utwory proz¹ [...].

Jak przysta³o na jubileusz, nie oby³o siê bez garœci wspomnieñ:
– 1500 osób, 8000 prac, 87 nagrodzonych autorów – przedsta-
wi³a liczby dekady «Krajobrazów S³owa» Helena Bulanda, dyrek-
tor MBP. – Nie ukrywam, ¿e cieszy nas popularnoœæ konkursu,
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który na przestrzeni lat z lokalnego sta³ siê najpierw regional-
nym, potem ogólnopolskim, a ostatnio zaczynaj¹ do nas docie-
raæ nawet autorzy z zagranicy [...].

Utwory wy³onione przez jurorów laureatów mo¿na znaleŸæ
w antologiach wspó³czesnej poezji polskiej, co najdobitniej
œwiadczy o trafnoœci podejmowanych decyzji”.

AGA: Nagrody dla najlepszych, „Gazeta Lokalna”
2003, nr 15, s. 16.

„Miejskie Centrum Informacji Ekologicznej utworzono w ze-
sz³ym roku pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kêdzierzynie-KoŸlu. Realizowany jest w nim cykl spotkañ
proekologicznych «Zielona Biblioteka» [...].

– W okresie dwóch lat dzia³alnoœci «Zielonej Biblioteki» odby³o
siê wiele spotkañ, na których dyskutowano m.in. o dzikich wy-
sypiskach, segregacji œmieci i zagospodarowaniu odpadów –
powiedzia³a nam Agnieszka Piwowar z MBP. – Na temat par-
ków krajobrazowych Gór Opawskich i Góry œw. Anny rozma-
wiano z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego.
Rozwa¿ano równie¿ problemy oczyszczalni œcieków w naszym
mieœcie z kierownikiem oczyszczalni œcieków [...].

– W ubieg³ym roku odby³o siê spotkanie pod has³em «11 ekolo-
gicznych zasad Unii Europejskiej» oraz «System ochrony przyro-
dy w Unii Europejskiej. Natura» – kontynuuje Agnieszka Piwo-
war.

M³odszych uczestników «Zielona Biblioteka» wprowadza w œwiat
przyrody poprzez gry i zabawy zwi¹zane z ekologi¹. Zachêca do
czynnego udzia³u, nagradzaj¹c za najlepsze prace, pomys³y,
osi¹gniêcia. Wspólnie w grupach szkolnych i przedszkolnych
celebrowane s¹ œwiatowe wydarzenia, takie jak dzieñ bez pa-
pierosa, czy œwiatowy dzieñ bez futra. Popularnoœci¹ ciesz¹ siê
ekobajeczki, czytane przez znanych i lubianych ludzi. […]

Program «Zielona Biblioteka» jest finansowany przez Urz¹d
Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu oraz Gminny Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej”.

Urszula Ogrodnik: Wykszta³ciæ nawyki, „Gazeta Lo-
kalna” 2003, wyd. spec., s. 13.

„Spotkanie z okazji 55 rocznicy istnienia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w miniony czwartek zgromadzi³o w siedzibie MBP
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liczn¹ publicznoœæ. Jak by³o t³oczno, niech œwiadczy fakt, ¿e
w bibliotece zabrak³o krzese³ [...].

Nie obesz³o siê jednak bez oficjalnych ¿yczeñ sk³adanych przez
w³odarzy miasta, przedstawicieli marsza³ka województwa
i by³¹ d³ugoletni¹ dyrektor MBP Stefaniê Smajek, która powie-
dzia³a m.in.: – To, ¿e ta biblioteka jest taka piêkna i tak wspa-
niale siê rozwija to zas³uga pani dyrektor Bulandy.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w ostatnich latach dokonano wiele:
przeprowadzono liczne remonty, a najbardziej spektakular-
nym wydarzeniem by³a przebudowa fasady biblioteki. Ca³oœæ
naprawdê robi wra¿enie.

– Jeœli ju¿ mam wam czegoœ ¿yczyæ to ¿yczê wam windy – po-
wiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miasta dr Ryszard Pacu³t, czym
wzbudzi³ weso³oœæ zebranych, bowiem uroczystoœæ odbywa³a
siê w sali na drugim piêtrze […]”.

Boles³aw Bezeg: ¯yczenie windy, „Gazeta Lokalna”
2003, nr 48, s. 4.

2004

„Dotychczas, aby spoœród prawie 195 tysiêcy woluminów, któ-
re ma na swoim stanie miejska biblioteka, wybraæ to, co nas
interesuje, nale¿a³o udaæ siê do jednej z filii i przejrzeæ «papie-
rowy» katalog. Mo¿na to by³o tak¿e zrobiæ, korzystaj¹c z inter-
netowego programu bibliotecznego. Niestety, nie mo¿na by³o
zamawiaæ wybranych pozycji.

Od miesi¹ca przy wypo¿yczaniu ksi¹¿ek mo¿na korzystaæ
z profesjonalnego internetowego programu «Prolib». Aby to
uczyniæ, nie ruszaj¹c siê z domu, nale¿y wejœæ na stronê miej-
skiej biblioteki www.mbp.kk.pl i klikn¹æ na odnoœnik «katalog
online». […]

W systemie zgromadzono informacjê o ponad 115 tysi¹cach
ksi¹¿ek, które s¹ na stanie MBP [...]. Po zamówieniu ksi¹¿ek po
odbiór nale¿y udaæ siê osobiœcie do odpowiedniej placówki bib-
liotecznej. W filiach, w których nie ma zamontowanej sieci in-
ternetowej, u³atwieniem przy zamawianiu pozostaje jedynie te-
lefon”.

Biblioteka online, „Gazeta Lokalna” 2004, nr 19, s. 8.
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„Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu,
która obchodzi³a pod koniec zesz³ego roku swoje 55-lecie, od
paru lat przechodzi kompleksow¹ modernizacjê. Pocz¹wszy od
roku 2001 systematycznie prowadzone s¹ szeroko zakrojone
prace [...].

Przy tej okazji przy wejœciu do budynku wybudowano podjazd
dla niepe³nosprawnych. Ponadto zaadaptowano na potrzeby
biblioteki dawne pomieszczenia sklepu «Cepelia» – teraz mieœci
siê tu nowoczesna czytelnia z trzema stanowiskami kompute-
rowymi, posiadaj¹cymi dostêp do Internetu. W tym samym
czasie wyremontowano i przeznaczono na magazyny czêœæ piw-
nic kamienicy, które po³¹czono z czytelni¹ i bibliotek¹ wewnê-
trznymi schodami. Dawn¹ czytelniê ca³kowicie wyremontowa-
no i zaadaptowano na obszern¹ salê wyk³adowo-odczytow¹.
G³ówna klatka schodowa równie¿ przesz³a generalny remont –
wy³o¿ono kafelkami schody i wymieniono balustrady.

Gruntownego remontu dokonano tak¿e w pozosta³ych pomie-
szczeniach biblioteki – nowe posadzki i drzwi, odmalowane po-
mieszczenie odmieni³y wygl¹d placówki. Wczeœniej zmoderni-
zowano instalacjê elektryczn¹ [...].

– Patrz¹c z perspektywy 10 lat, od kiedy kierujê bibliotek¹, to

trzy ostatnie lata by³y latami najlepszymi – uwa¿a Helena Bu-
landa, dyrektor MBP. – Mogliœmy poczyniæ szerokie inwestycje
budowlane. Zmodernizowaliœmy sprzêt, zakupiliœmy kompute-
ry, a w ostatnim roku zakupiliœmy znacznie wiêcej nowych

ksi¹¿ek ni¿ w poprzednich latach, podnosz¹c wskaŸnik zaku-

pów z 5 do 9 woluminów [...].

W ostatnim czasie dziêki wsparciu realizowanego przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej programu «Ikona» MBP w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu wzbogaci³a siê o trzy komputery z systemem Win-
dows XP, pakietem Office i sta³ym dostêpem do Internetu […]”.

Boles³aw Bezeg: Przyda³aby siê winda, „Gazeta Lokal-
na” 2004, nr spec., s. 12–13.

„Przez ca³y miesi¹c listopad w filiach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej prowadzone s¹ zajêcia pod has³em «My w Unii Europej-
skiej». Przy wspó³pracy z Domem Europejskim organizowane
s¹ zajêcia plastyczne, zabawy, dyskusje. Jednym z elementów
projektów s¹ warsztaty plastyczne, w czasie, których zaproszo-
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ne dzieci ze szkó³ miasta poznaj¹ ciekawe i atrakcyjne miejsca
Europy.

W Bibliotece w KoŸlu dzieci rysowa³y zabytki Londynu, Genewy
i Helsinek. W Kêdzierzynie malowa³y per³y architektury takich
miast, jak: Florencja, Ateny, Berlin.

W Filii nr 4 przedstawia³y najbardziej charakterystyczne budowle
Pary¿a i Rzymu. W Filii nr 13 poznawaæ bêd¹ najciekawsze pla-
ce miast: Wenecji, Wiednia i Warszawy [...]”.

KOT: Miejsko-europejsko, „Gazeta Lokalna” 2004,
nr 46, s. 20.

„NBP we wspó³pracy z Bibliotek¹ Narodow¹ ju¿ po raz trzeci zor-
ganizowa³ konkurs «Z ekonomi¹ na ty». Kêdzierzyñsko-koziel-
ska biblioteka wziê³a w nim udzia³ po raz pierwszy i od razu
zdoby³a wyró¿nienie [...].

W ramach konkursu w czerwcu i we wrzeœniu na terenie placó-
wek MBP zorganizowano miêdzy innymi wyk³ady i odczyty po-
œwiêcone problematyce ekonomii i bankowoœci, jak równie¿
spotkania warsztatowe. Og³oszono trzy konkursy dla szkó³
ponadgimnazjalnych: na opracowanie projektu dzia³alnoœci
gospodarczej pod tytu³em «Moja firma», konkurs na esej «Po co
komu ekonomia w ekologii» oraz konkurs fotograficzny pod
has³em «Ekologia i gospodarka»”.

KAN: Biblioteka wyró¿niona, „Gazeta Lokalna” 2004,
nr 50, s. 21.

2005

„Sieæ bibliotek na terenie miasta jest bardzo rzadka. Jedna pla-
cówka przypada na ponad 8 tysiêcy mieszkañców, podczas gdy
w województwie na 3250, a w kraju na ponad cztery tysi¹ce.
W³aœnie to jest g³ówny problem spadku czytelnictwa w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu. Poza tym wszystkie inne wskaŸniki dzia³alnoœci
biblioteki s¹ wysokie.

Jednym z rozwi¹zañ, aby ten wskaŸnik zwiêkszaæ, jest ci¹g³a
rozbudowa materia³owa filii, które pozosta³y, poniewa¿ nadal
s¹ bardzo ubogie, mimo przeprowadzonych remontów, wpro-
wadzania nowych mediów. Helena Bulanda, dyrektor MBP,
przyzna³a, ¿e wiêcej œrodków idzie na du¿e filie, z du¿¹ liczb¹
czytelników ni¿ na ma³e. Tym samym w ma³ych filiach jest
mniej czytelników, a co za tym idzie – mniej œrodków, mniejszy
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wybór ksi¹¿ek, mniejsza oferta, co poci¹ga za sob¹ ma³¹ liczbê
odwiedzaj¹cych. I ko³o siê zamyka […].

Inny problem stanowi Filia nr 11 znajduj¹ca siê na osiedlu Pias-
tów.

– Od czterech lat jej dzia³alnoœæ uleg³a zawieszeniu – poinfor-
mowa³a radnych Helena Bulanda. Od dwóch lat kupuje siê dla

niej ksi¹¿ki, ale brakuje pieniêdzy, aby j¹ otworzyæ. Jest lokal,
jest projekt techniczny, mamy pozwolenie na budowê, mam 80
tysiêcy, a potrzebujê 280 [...].

Nowa biblioteka jest potrzebna choæby z tego wzglêdu, ¿e pla-
nuje siê zamkniêcie oddzia³u w Domu Kultury i po³¹czenie go
z rozbudowan¹ Fili¹ nr 5 […]”.

Kamil Nowak: Na Piastów nie czytaj¹, „Gazeta Lokal-
na” 2005, nr 40, s. 15.

„Od 1996 roku Miejska Biblioteka Publiczna organizuje kon-
kurs literacki dla dzieci i m³odzie¿y «Ma³e Krajobrazy S³owa».
W okresie 10-lecia wp³ynê³o do nas ponad 3000 prac: 371 opo-
wiadañ oraz 2668 utworów poetyckich, nagrodzono 87, a wy-
ró¿niono 58 osób.

Wczeœniej prace nie by³y publikowane, dopiero teraz dziêki do-
finansowaniu Ministerstwa Kultury w ramach programu ope-
racyjnego Promocja Czytelnictwa, […] ksi¹¿kê uda³o siê wydaæ.

Uroczysta promocja antologii nosz¹cej tytu³: «Jak warkocz
splataæ s³owa» odbêdzie siê [...] w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej [...].

Jest to doskona³y moment, aby przy okazji rocznicy 30-lecia
istnienia Kêdzierzyna-KoŸla zaprezentowaæ czytelnikom twór-
czoœæ m³odych ludzi naszego miasta i uczciæ w ten sposób jubi-
leusz dziesiêciolecia istnienia konkursu literackiego. Antologia
bêdzie pok³osiem 10 edycji konkursu. Zawiera nagrodzone
wiersze i fragmenty opowiadañ 109 osób, laureatów konkursu
«Ma³e Krajobrazy S³owa».

Tomik ilustrowany jest pracami przedszkolaków, jakie
wp³ynê³y w 2003 r. na konkurs plastyczno-ekologiczny «Las
jest nasz» […]”.

„Ma³e krajobrazy s³owa” – wydane, „Echo Gmin”
2005, nr 43, s. 31.
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„9 grudnia br. w Narodowym Banku Polskim w Warszawie
mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenie nagród w IV edycji kon-
kursu «Z ekonomi¹ na ty» [...].

Nasza Biblioteka otrzyma³a jedn¹ z piêciu nagród g³ównych za
projekt: «Jak sprzedaæ miasto. M³odzi a przedsiêbiorczoœæ» [...].

MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu przyst¹pi³a do konkursu po raz
drugi. Debiutowaliœmy w roku ubieg³ym z projektem pt. «Eko-
nomia, ekologia, ekorozwój» za który otrzymaliœmy wyró¿nie-
nie.

Czwarta edycja konkursu og³oszona zosta³a 14 marca 2005 r.
[…] komisja oceniaj¹ca wy³oni³a 32 najlepsze projekty i przyz-
na³a im dofinansowanie.

Wœród nich znalaz³ siê projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kêdzierzynie-KoŸlu pt. «Jak sprzedaæ miasto. M³odzi a przed-
siêbiorczoœæ», który realizowany by³ od czerwca do wrzeœnia
2005 r. Dziêki wsparciu finansowemu NBP i wspó³pracy z lokal-
nymi bankami, urzêdami, przedstawicielami biznesu,
szko³ami, bibliotekami, pracownikami naukowymi zorganizo-
waliœmy wyk³ady i odczyty poœwiêcone problematyce ekonomii
i bankowoœci, spotkania warsztatowe zwi¹zane z planowaniem
w³asnej kariery, wyborem przysz³ej szko³y, a dla absolwentów
szkó³ œrednich zajêcia poœwiêcone aktywnemu poszukiwaniu
pracy. Og³osiliœmy konkursy: dla szkó³ gimnazjalnych «Zapla-
nuj swoj¹ karierê – zostañ lokalnym przedsiêbiorc¹». M³odzie¿
ze szkó³ ponadgimnazjalnych przyst¹pi³a do konkursu: «Jak
sprzedaæ nasze miasto». Opracowano 12 promocyjnych projektów,
tworz¹cych wizerunek Kêdzierzyna-KoŸla [...]”.

http://www.ksiazka.net.pl

2006

„Filia nr 11, bo tak¹ nazwê ma nowa biblioteka, mieœci siê
w pomieszczeniach by³ego przedszkola przy ul. Krzywoustego
17 na os. Piastów w Kêdzierzynie-KoŸlu (wejœcie z boku budyn-
ku) [...].

Na os. Piastów na czytelnika czeka 10 tysiêcy ksi¹¿ek, p³yt
DVD i CD. Jest równie¿ piêæ komputerów z dostêpem do Inter-
netu. […] Bêdzie tam równie¿ mo¿liwoœæ zrobienia odbitek kse-
ro.
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Czytelnia na osiedlu Piastów zosta³a zlikwidowana w 2001
roku. Zanim do tego dosz³o, mieœci³a siê w Domu Kultury «Ko-
mes». Spó³dzielnia mieszkaniowa, do której nale¿y Dom Kultu-
ry, wymówi³a jednak umowê najmu. Dyrekcja biblioteki nie
mog³a znaleŸæ nowej siedziby i zawiesi³a dzia³alnoœæ na piêæ
lat”.

S³awomir Dragu³a: Biblioteka: reaktywacja, „Nowa
Trybuna Opolska” dod. „7 Dni” 2006, nr 35, s. 3.

„Œwiêtem ksi¹¿ki mo¿na okreœliæ dwa minione tygodnie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. W ró¿nych filiach MBP zorganizo-
wano Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y. Pod tym has³em
odby³y siê spotkania, warsztaty plastyczne, dziennikarskie,
maratony czytelnicze. Œwiêtowali i duzi, i mali.

Dni Literatury otworzy³o spotkanie z Wies³awem Drabikiem
[...]. Kolejnym goœciem MBP by³a Beata Ostrowicka, autorka
ksi¹¿ek dla czytelników w ró¿nym wieku [...].

Obok spotkañ z twórcami ksi¹¿ek odby³y siê warsztaty pobu-
dzaj¹ce wyobraŸniê. Najciekawszym spotkaniem by³y zabawy
plastyczne «S³owem malowane». Warsztaty promowa³y znan¹
i lubian¹ twórczoœæ Brzechwy [...].

Inn¹ form¹ propagowania czytelnictwa by³y maratony, czyli
g³oœne czytanie. W ogromnym skupieniu odczytano ksi¹¿kê
«Oskar i Pani Ró¿a». […] Drugi maraton by³ zarazem konkur-
sem, w którym dzieci radzi³y sobie z ³amañcami jêzykowymi.
Najlepsi wziêli udzia³ w audycji radiowej [...].

W ramach Dni Literatury w «Galerii z Ksi¹¿k¹ w Tle» zorganizo-
wano wystawê fotografii uczniów I LO. «Podró¿» to prezentacja
fotografii oraz wariacja na temat przemieszczania siê i podró¿o-
wania. […] Autorami prac s¹ uczestnicy warsztatów fotograficz-
nych prowadzonych przez Jakuba M¹czyñskiego: Maciej Sto-
chmia³ek, Damian Wis, Robert i £ukasz W¹sikowie […]”.

KOT, MAC: Œwiêto ksi¹¿ki, „Gazeta Lokalna” 2006,
nr 24, s. 17.

„MBP przeprowadzi³a w maju cykl spotkañ, które mia³y zapo-
znaæ czytelników z ró¿nymi krajami Europy. Projekt «Europa to
my» realizowany by³ przy wspó³finansowaniu Domu Europej-
skiego przy Fundacji Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicja-
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tyw Lokalnych i przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego [...].

W ramach projektu odby³o siê spotkanie z goœæmi. Filia nr 5
goœci³a pisarza Tomasza Trojanowskiego […]. Biblioteka w KoŸ-
lu zaprosi³a dzieci na spotkanie z podró¿nikiem Ma³gorzat¹
Mastalerz, która opowiada³a o wyprawie do Mongolii, ilu-
struj¹c j¹ slajdami. Drugim goœciem kozielskiej biblioteki by³
Przemys³aw Nadolski, autor monografii ró¿nych miejsc na te-
renie Œl¹ska.

Najciekawsze imprezy poœwiêcone by³y skrzatom, najmniej-
szym mieszkañcom naszego kontynentu. […]. Inn¹ ciekaw¹
imprez¹ by³y zajêcia teatralno-plastyczne prowadzone przez
scenografów z Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Dzieci pod ich
czujnym okiem przygotowywa³y przedstawienie «W domu utopców»
wraz ze scenografi¹ i kostiumami. W ci¹gu dwóch godzin stwo-
rzy³y spektakl na motywach legend z terenów nadodrzañskich.

Oprócz opowieœci prawdziwych i baœniowych uczestnicy spot-
kañ «Europa to my» mieli okazjê poznaæ smako³yki kuchni
francuskiej, zdobyæ informacjê na temat pañstw europejskich,
podyskutowaæ na temat «Czy szko³a powinna byæ konserwatyw-
na?» […]”.

Katarzyna Ostrowska: Z Europ¹ na ty, „Gazeta Lokal-
na” 2006, nr 22, s. IV.

„Od 1993 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej na kozielskim
rynku organizowany jest konkurs literacki «Krajobrazy S³owa».
Honorowy patronat nad nim sprawuj¹ Marsza³ek Wojewódz-
twa Opolskiego i Prezydent Miasta Kêdzierzyna-KoŸla.

Impreza ta z roku na rok rozwija siê i obejmuje swoim zasiê-
giem coraz wiêksz¹ grupê mi³oœników poezji i prozy. Od czte-
rech lat kozielski konkurs wzbogacony zosta³ o Festiwal Po-
etów, a w nim – Turniej Jednego Wiersza. Kilku laureatów tur-
nieju zanotowa³o ju¿ tak¿e sukcesy w «Krajobrazach S³owa».

W tym roku o nagrody w Turnieju Jednego Wiersza wystarto-
wa³o 23 osoby, pochodz¹ce z kilku du¿ych miast Opolszczyzny
oraz z powiatu kêdzierzyñsko-kozielskiego [...].

W pi¹tek odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom
XII edycji konkursu literackiego «Krajobrazy S³owa». Na t¹ im-
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prezê 176 osób przys³a³o 751 utworów (628 wierszy i 123 opo-
wiadania) […] – Nagrodê Prezydenta Miasta w kategorii proza,
jury przyzna³o 25 letniemu mieszkañcowi Kêdzierzyna-KoŸla –
Jerzemu Jackowi Strusiowi, autorowi opowiadania «Dziennik
termita». W tej kategorii III nagroda przypad³a kolejnemu mie-
szkañcowi naszego miasta, 16-letniemu uczniowi liceum – Ma-
teuszowi Wójcikowi za opowiadanie pt. «Makowa g³ówka» [...].
Podobnie jak w latach ubieg³ych, wszystkie nagrodzone i wyró-
¿nione prace ukaza³y siê w specjalnym zbiorze i stanowi¹
trwa³y œlad tego wa¿nego przedsiêwziêcia kulturalnego w na-
szym mieœcie”.

Bogus³aw Rogowski: Szczêœliwa trzynastka, „Echo
Gmin” 2006, nr 19, s. 5.

2007

„Kiermasz ksi¹¿ki bibliotecznej pod has³em «Ksi¹¿ka za grosik»
trwa³ od 4 czerwca do koñca sierpnia. Podczas akcji Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ przy kozielskim rynku odwiedzi³o 430
osób, które zakupi³y 2345 woluminów. Najlepiej sprzedawa³y
siê powieœci i opowiadania dla doros³ych. Ponadto mieszkañcy
naszego miasta czêsto siêgali po ksi¹¿ki popularnonaukowe
z dziedzin humanistycznych i technicznych. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê równie¿ ksi¹¿ki dla dzieci, choæ tych po-
zycji w sprzeda¿y by³o mniej – powiedzia³a nam Marta
Zdzieb³owska-So³tys z MBP. Podczas kiermaszu sprzedawano
równie¿ roczniki czasopism, które nie cieszy³y siê du¿¹ popular-
noœci¹ wœród kupuj¹cych”.

RAD: Sprzedawali ksi¹¿ki „za grosik”, „Tygodnik Lo-
kalny” dod. „7 Dni” 2007, nr 36, s. 14.

„Miejska Biblioteka Publiczna w Kêdzierzynie-KoŸlu 27 stycz-
nia br. zainaugurowa³a cykl imprez zwi¹zanych z promocj¹
czytelnictwa wœród najm³odszych i m³odszych dzieci pn. «Ro-
dzinne czytanki w bibliotece». Do udzia³u w tej literackiej przy-
godzie zaproszono dzieci, ich rodziców, dziadków i rodzeñstwo
[...].

Spoœród wielu tysiêcy ksi¹¿ek dla dzieci, znajduj¹cych siê w bi-
bliotece wybrano 12, które w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca
bêd¹ wspólnie czytane, opowiadane, inscenizowane [...].

Proponujemy dzieciom spotkania z autorami ksi¹¿ek, ilustra-
torami, zajêcia plastyczne, konkursy, zabawy, ale przede wszy-

– 104 –



stkim liczymy na aktywny udzia³ rodzin w naszych spotka-
niach [...].

Dzieci uczestnicz¹ce w czytankach otrzyma³y pierwsz¹ z kolekcji
bajkowych pocztówek, które dla nich przygotowaliœmy.
W grudniu na spotkaniu fina³owym podsumowuj¹cym ca³¹
akcjê wœród dzieci bior¹cych aktywny udzia³ w spotkaniach
rozlosowane zostan¹ atrakcyjne nagrody.

Akcja rodzinnych czytanek w bibliotece zosta³a odpowiednio
nag³oœniona w lokalnych i regionalnych mediach. Na spotka-
niu inauguracyjnym obecna by³a m.in. telewizja miejska, lokal-
na rozg³oœnia radiowa oraz tygodniki: «Gazeta Lokalna», «Echo
Gmin». Patronat medialny nad imprez¹ objê³o kêdzierzyñsko-
-kozielskie Radio Park”.

Helena Bulanda: Rodzinne czytanki w Kêdzierzynie-

-KoŸlu, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 5, dod.
s. 6–7.

„Wystawa poœwiêcona historii kozielskiej twierdzy otwarta zo-
sta³a w ubieg³ym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
przy kozielskim rynku.

Ekspozycja pod tytu³em «Z historii twierdzy kozielskiej» zosta³a
przygotowana w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 200. rocz-
nic¹ oblê¿enia KoŸla przez wojska napoleoñskie. Na wystawê
sk³adaj¹ siê wydawnictwa, dokumenty, mapy fotografie obiektów
wojskowych, eksponaty muzealne (broñ, porcelana), poka-
zuj¹ce historiê twierdzy i jej wp³yw na ¿ycie i rozwój miasta.
Szczególny akcent po³o¿ono na wydarzenia z 1807 roku, które
rozegra³y siê na Œl¹sku.

Materia³y zaprezentowane na wystawie pochodz¹ miêdzy inny-
mi ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego i Instytu-
tu Œl¹skiego w Opolu, a tak¿e Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Opolu, muzeum w Nysie oraz Towarzystwa Ziemi Koziel-
skiej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

Otwarciu wystawy towarzyszy³ odczyt dra Grzegorza Podrucz-
nego, który przedstawi³ rozwój kozielskiej twierdzy w XVIII
i XIX wieku”.

Grzegorz £abaj: O historii twierdzy KoŸle, „Nasza Ga-
zeta Lokalna” 2007, nr 35, s. 18.
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„Kêdzierzyn-KoŸle jest jednym z 11 miast w Polsce bior¹cych
udzia³ w festiwalu «Cztery Pory Ksi¹¿ki». Jesieñ zosta³a uznana
za porê prozy.

Festiwal w naszym mieœcie otworzy³o spotkanie z pisarkami
Paulin¹ Bukowsk¹ i Ann¹ Kozak. Poprowadzi³ je Krzysztof Siw-
czyk, poeta i twórca grupy poetyckiej «Na Dziko» [...].

Kolejnym elementem kêdzierzyñsko-kozielskiej czêœci festiwa-
lu by³a debata oksfordzka przeprowadzona przez uczniów
II LO. Dwie grupy próbowa³y odpowiedzieæ na pytanie: czy pi-
sarz powinien byæ apolityczny? [...].

Festiwal zakoñczy³ siê spotkanie w klubie «Pod Papugami» z Ig-
nacym Karpowiczem, autorem miêdzy innymi powieœci «Nieha-
lo» i «Cud». Pisarz zawita³ do Kêdzierzyna-KoŸla, by opowiedzieæ
o swojej najnowszej ksi¹¿ce «Nowy kwiat cesarza». Samo spot-
kanie by³o umilone koncertem bluesowej piosenki autorskiej”.

DAG: Jesieñ czasem prozy, „Nowa Gazeta Lokalna”
2007, nr 42, s. 16.

2008

„24 stycznia w MBP w Kêdzierzynie-KoŸlu w Filii nr 11 roz-

pocz¹³ dzia³alnoœæ Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki. Na pierwszym
spotkaniu omówiono ksi¹¿kê Miko³aja £oziñskiego «Reisefie-
ber».

Rozpoczêto dyskusjê o problemach poruszonych w ksi¹¿ce:
samotnoœci, mi³oœci, wychowania w niepe³nej rodzinie,
poszukiwaniu prawdy o sobie i bliskich oraz trudnych
relacjach w rodzinie i niemo¿noœci porozumienia siê.
Uczestnicy zachêceni i zainteresowani pomys³em dyskusji na
temat ciekawych ksi¹¿ek oraz ide¹ DKK zadeklarowali udzia³
w kolejnych spotkaniach”

http://www.instytutksiazki.pl

„W poniedzia³ek, 7 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w KoŸlu mia³o miejsce otwarcie fascynuj¹cej wystawy fotografii
Adama Bujaka, dokumentuj¹cej pielgrzymki Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do ojczyzny. Ekspozycja sk³ada siê z 95 fotografii
na 43 planszach i pokazuje wszystkie (9) pielgrzymki Ojca
Œwiêtego do Polski, w latach 1979–2002 [...].
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S³owo wstêpne wyg³osili: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej – pani Helena Bulanda oraz pan Jerzy Zegarliñski – przed-

stawiciel Agencji Zegart. Jak oboje stwierdzili – pontyfikat

Jana Paw³a II – to historia nie tylko Ojca Œwiêtego, ale tak¿e

wszystkich Polaków i jest przepiêknie zobrazowan¹ kronik¹

wspólnej drogi Polaków i Jana Paw³a II.

Wernisa¿ wystawy uœwietni³ zespó³ «Schola Magnificat»

dzia³aj¹cy przy koœciele pw. œw. Eugeniusza de Mazenod w Kê-

dzierzynie-Pogorzelcu [...]”.

Magdalena Fu³awka: Kronika wspólnej drogi, „Echo
Gmin” 2008, nr 3, s. 8.

„Przez tydzieñ organizowane by³y spotkania, prelekcje i konkur-

sy, których g³ówn¹ tematyk¹ by³a twórczoœæ Herberta. Nasze

miasto odwiedzili Krzysztof Siwczyk, Agnieszka Wolny-Ham-

ka³o, Pawe³ Marcinkiewicz, Jacek Gutorow, Karol Maliszewski

i Libor Martinek. Poeci zachêcali do zapoznania siê z twórczo-

œci¹ mistrza, ale i prezentowali w³asne prace [...].

Punktem kulminacyjnym trwaj¹cej tydzieñ «Pory Poezji» by³a

«Majówka z Herbertem», która w pi¹tek odby³a siê w hipermar-

kecie Carrefour. Szczudlarze rozdawali klientom sklepu wier-

sze, które potem mo¿na by³o przeczytaæ ze sceny. W maratonie

czytania poezji Herberta wziêli udzia³ miêdzy innymi Prezydent

Miasta, laureaci konkursu recytatorskiego oraz dziennikarze

Radia Park i «Nowej Gazety Lokalnej». M³odzi kêdzierzyñsko-ko-

zielscy muzycy przedstawili swoj¹ twórczoœæ oraz w³asne inter-

pretacje utworów z tomiku «Pan Cogito». Dzieci bra³y udzia³

w konkursach plastycznych. Pisa³y te¿ w³asne wierszyki. Po-

tem swoje prace mog³y przyczepiæ do balonów wype³nionych

helem, które unios³y poezjê do nieba. Majówka przygotowana

przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, Miejski Oœrodek Kultury

i Carrefour zakoñczy³a siê koncertem Rafa³a Nosala z ze-

spo³em”.

Grzegorz £abaj: Tydzieñ z twórczoœci¹ Zbigniewa Her-

berta, „Nowa Gazeta Lokalna” 2008, nr 22, s. 13.

„26 maja w MBP, Rynek 3, w Kêdzierzynie-KoŸlu odby³ siê fina³

konkursu recytatorskiego na «...turniej z twarz¹». M³odzie¿ ze

szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedstawi³a

w³asn¹ interpretacjê poezji i prozy Zbigniewa Herberta.
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Konkurs zosta³ og³oszony w kwietniu br. przez Miejsk¹ Biblio-
tekê Publiczn¹ w Kêdzierzynie-KoŸlu, a skierowany by³ do
m³odzie¿y z terenu ca³ego miasta i powiatu [...].

Do konkursu zg³osi³o siê 20 recytatorów, jednak do prezentacji
przyst¹pi³o 17 chêtnych, reprezentuj¹cych kêdzierzyñsko-ko-
zielskie szko³y œrednie i gimnazja [...].”

http://www.ksiazka.net.pl

„Biblioteka przy ulicy Damrota 32 powiêkszy siê o dwa pomie-
szczenia, w których kiedyœ by³y sklepy. Robotnicy koñcz¹ ju¿
prace remontowe.

– Teraz czekaj¹ nas ju¿ tylko odbiory techniczne i przeprowadz-
ka – t³umaczy Helena Bulanda, dyrektorka Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu. – Kupimy te¿ nowe meble
i zestawy komputerowe.

Oddzia³ z literatur¹ dzieciêc¹ zosta³ ju¿ przeniesiony do dawnej
czytelni. Ta z kolei mieœciæ siê bêdzie w jednym z nowych po-
mieszczeñ. Tu¿ obok znajdzie siê te¿ sala wystawowa i pracow-
nia komputerowa. W tym samym miejscu co wczeœniej, bêdzie
siê znajdowa³a wypo¿yczalnia.

Biblioteka przy ulicy Damrota siê rozbudowuje, tymczasem
miasto zamyka niewielk¹ filiê w Domu Kultury «Chemik». – Tam-
tejsze zbiory trafi¹ na Damrota – wyjaœnia Helena Bulanda.

Pieni¹dze na remont, ponad pó³ miliona z³otych uda³o siê pozyskaæ
z tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego”.

Tomasz Kapica: Biblioteka dostanie nowe pomieszcze-

nia, „Nowa Trybuna Opolska” 2008, nr 129, s. 5.

„Jutro (18 czerwca) zostanie otwarta kawiarenka internetowa
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rynku. Na miejscu znajdu-
je siê 15 stanowisk, z tego trzy s¹ ods³uchowe, jedno dla osób
niepe³nosprawnych wzrokowo i jedno stanowisko multimedial-
ne. Komputery wyposa¿one s¹ w systemie Windows XP oraz
pakiet MS Office 2007. Posiadaj¹ równie¿ nagrywarki DVD
i stacje dyskietek. Jeden zestaw wyposa¿ony jest w kamerê in-
ternetow¹ i s³uchawki z mikrofonem [...]”.

£: Internet w Rynku, „Nowa Gazeta Lokalna” 2008,
nr 24, s. 12.
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„[...] Na ostatniej sesji rady miasta jednym z tematów, którym
zajêli siê radni, by³a analiza sieci bibliotek w Kêdzierzynie-KoŸ-
lu. Przy okazji omówiono strukturê wiekow¹ czytelnictwa
w mieœcie. Okaza³o siê, ¿e problem ubytków nasila siê wtedy,
kiedy przys³owiowy Kowalski skoñczy 44 lata. Jego czytelnicza
aktywnoœæ bardzo wtedy maleje, a ta grupa to 12 procent, miej-
skich bibliofilów.

Biblioteki robi¹ co mog¹, aby zwiêkszyæ liczbê czytelników.

– Na rok 2007 dostaliœmy dwa miliony z³otych na utrzymanie
bibliotek. Za te pieni¹dze powsta³a miêdzy innymi sala kompu-
terowa w budynku przy rynku. Musimy zapewniæ w kolejnych
bud¿etach œrodki na rozwój oraz rozszerzyæ oferty w filiach na
osiedlach. Staramy siê te¿ kupowaæ ksi¹¿ki akademickie, ¿eby
studenci mogli swobodnie korzystaæ z naszych zasobów – mówi
Helena Bulanda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej [...]”.

BiBi: S³owo czytane nie kusi, „Nowa Gazeta Lokalna”
2008, nr 27, s. 13.
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BIBLIOTEKA W LICZBACH





Zasoby, oferta informacyjna i kulturalna

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kêdzierzynie-KoŸlu

1998–2008*

CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Kêdzierzyn-KoŸle to prawie 64-tysiêczne miasto po³o¿one
w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa opolskiego. Jest
wa¿nym oœrodkiem administracyjnym i kulturalnym regionu.
Charakterystyczny dla Kêdzierzyna-KoŸla jest dobrze rozwiniê-
ty przemys³ chemiczny, reprezentowany przez Zak³ady Azoto-
we „Kêdzierzyn” S.A. i Blachowniê Holding S.A. wraz z jego na-
ukowym zapleczem – Instytutem Ciê¿kiej Syntezy Organicznej.
Dynamicznie rozwijaj¹ siê tak¿e us³ugi oraz handel. Jest to
bardzo wa¿ne zw³aszcza z punktu widzenia kszta³towania siê
rynku pracy dla mieszkañców miasta oraz okolicznych gmin.
Obecnie (2008 r.) bezrobocie siêga w mieœcie 7,2%, przy œred-
niej powiatowej 12,1% i wojewódzkiej 12,0%1.

Miasto pe³ni rolê oœrodka subregionalnego, a wynika to z funkcjo-
nowania na jego terenie szkó³, placówek s³u¿by zdrowia oraz insty-
tucji kulturalnych, których zasiêg dzia³ania obejmuje pobliskie gminy.

Wspó³czesny Kêdzierzyn-KoŸle jest miastem, w którym wystêpuj¹
bardzo niekorzystne tendencje demograficzne. W ci¹gu ostatnich
siedmiu lat uby³o z niego ponad 5 tys. osób. Ponadto obserwuje
siê tak¿e niepokoj¹cy odp³yw ludzi m³odych, dla których mo¿li-
woœci edukacji na terenie Kêdzierzyna-KoŸla koñcz¹ siê na etapie
szkolnictwa œredniego.

Analizuj¹c ludnoœæ miasta pod wzglêdem aktywnoœci zawodo-
wej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ok. 65% ogó³u mieszkañców to osoby
w wieku produkcyjnym, 19% – przedprodukcyjnym, natomiast
pozosta³e 16% s¹ w wieku poprodukcyjnym.
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* Referat wyg³oszony 23 listopada 2007 r. przez Helenê Bulandê na ogólnopolskiej
konferencji zorganizowanej przez SBP i WBP w Opolu pn.: „Zbiory i zasoby informa-
cyjne bibliotek publicznych wobec aktualnych zmian kulturowych i technologicz-
nych”. Na potrzeby niniejszej ksi¹¿ki referat uzupe³niono o ofertê kulturaln¹.

1 Dane Powiatowego Urzêdu Pracy w Kêdzierzynie-KoŸlu.



Na terenie miasta dzia³a 20 przedszkoli, 15 szkó³ podstawowych,
w tym 1 specjalna, 8 gimnazjów, 8 szkó³ œrednich oraz Centrum
Kszta³cenia Praktycznego i Ustawicznego. Ogó³em w szko³ach

podstawowych i gimnazjach uczy siê 5783 uczniów, a w szko³ach
œrednich 4278. W Kêdzierzynie-KoŸlu dzia³aj¹ 3 szko³y policeal-
ne, a tak¿e wydzia³ zaoczny Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Wielu m³odych ludzi studiuje w pobliskim Opolu,
Gliwicach, Raciborzu, codziennie doje¿d¿aj¹c na uczelniê.

W Kêdzierzynie-KoŸlu wystêpuje dosyæ du¿e przestrzenne zró¿-
nicowanie poziomu ludnoœci. Najwiêcej mieszkañców skupiaj¹
osiedla z wielorodzinn¹ zabudow¹, a wiêc Œródmieœcie, Pogo-
rzelec oraz KoŸle; najmniej osiedla z przewa¿aj¹cym budownic-
twem jednorodzinnym – Lenartowice oraz Miejsce K³odnickie,
gdzie mieszka ³¹cznie niewiele ponad 1% mieszkañców Kêdzie-
rzyna-KoŸla.

Zró¿nicowanie ludnoœci Kêdzierzyna-KoŸla ma tak¿e pod³o¿e
etniczne i kulturowe. Mo¿na to uzasadniæ tym, ¿e miasto powsta³o
w 1975 r. z po³¹czenia 4 obszarów miejskich – Kêdzierzyna,
KoŸla, K³odnicy, S³awiêcic. W zwi¹zku z tym stosunkowo silne
spo³ecznoœci lokalne uto¿samiaj¹ siê bardziej z terenami pier-
wotnymi ni¿ z Kêdzierzynem-KoŸlem. Ró¿nice pochodzeniowe
oraz stosunkowo du¿y udzia³ ludnoœci nap³ywowej utrudniaj¹
wykszta³cenie w spo³ecznoœci poczucia wiêzi i wzajemnej soli-
darnoœci. Mieszkañcy nie traktuj¹ Kêdzierzyna-KoŸla jako zwar-
tej jednostki administracyjnej.

Przedstawiona charakterystyka pokazuje kontekst spo³eczno-
-kulturowy i gospodarczy Kêdzierzyna-KoŸla, miejsca, w którym
dzia³a Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka obs³uguje mie-
szkañców rozleg³ego miasta, tworz¹c wraz z siedmioma filiami
sieæ. Zakres oraz jakoœæ œwiadczonych us³ug zale¿¹ od: sieci,
infrastruktury – lokali, wyposa¿enia, zbiorów oraz profesjona-
lizmu pracowników.

SIEÆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Sieæ bibliotek publicznych w mieœcie oparta jest na modelu,
w ramach którego biblioteki filialne realizuj¹ us³ugi podstawo-
we, a wiêc udostêpnianie zbiorów i podstawow¹ obs³ugê infor-
macyjn¹, natomiast oczekiwania bardziej wyspecjalizowane
wykonywane s¹ w bibliotece centralnej – Miejskiej Bibliotece
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Publicznej w KoŸlu, a tak¿e w Filii nr 5 w Kêdzierzynie, ze
wzglêdu na to, ¿e placówka ta traktowana jest jako biblioteka
centralna dla Kêdzierzyna. Mimo ¿e minê³o ponad 30 lat od
stworzenia aglomeracji kêdzierzyñsko-kozielskiej, miasta te,
w odczuciu mieszkañców, nie stanowi¹ jednoœci. Istniej¹ jakby
dwa centra – jedno w KoŸlu, drugie w Kêdzierzynie. W zwi¹zku
z tym, usytuowana w Œródmieœciu Filia nr 5 oferuje u¿ytkowni-
kom zakres us³ug prawie tak szeroki, jak biblioteka centralna
mieszcz¹ca siê w KoŸlu.

Usytuowanie placówek na terenie miasta obrazuje mapa 1.

Mapa 1. Sieæ bibliotek publicznych w Kêdzierzynie-KoŸlu w 2008 r.

Wykres 1. Liczba mieszkañców na 1 placówkê biblioteczn¹

Od roku 1998 sieæ placówek w mieœcie ulega systematycznemu
zmniejszeniu, przez co zwiêksza siê obszar i zasiêg dzia³ania
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pozosta³ych bibliotek. W ci¹gu 10 lat liczba filii zmniejszy³a siê
z 13 w 1998 r. do 8 w 2008 r.

Wykres 2. Liczba czytelników na 1 placówkê biblioteczn¹

Aktualnie na jedn¹ bibliotekê przypada blisko 8000 mieszkañ-
ców i 1143 czytelników, czyli ponad dwa razy wiêcej ni¿ w woje-
wództwie opolskim.

Liczbê mieszkañców w poszczególnych osiedlach, zasiêg dzia³a-
nia placówek oraz liczbê u¿ytkowników obrazuje tabela 1.

T a b e l a 1

Placówki biblioteczne w Kêdzierzynie-KoŸlu wg osiedli

Lp.
Osiedla

Kêdzierzyna-KoŸla

Liczba miesz-
kañców

w osiedlach
wg stanu na

31.12.2007 r.

Obs³u-
guj¹ca
biblio-
teka

Liczba
u¿ytkow-

ników

Zasiêg
dzia³a-

nia
(w km)

1 2 3 4 5 6

1. Rogi 1 228
MBP 2 970 3,6

2. KoŸle 10 766

3. K³odnica 4 211 F-10 315 1,8

4. Pogorzelec 12 694 F-1 544 1,5

5. Œródmieœcie 13 777

F-5 3 736 4,66. KuŸniczka 1 072

7. Cisowa 1 791

8. Blachownia 3 386

359
F-4 226 2,5

9. Lenartowice
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1 2 3 4 5 6

10. Miejsce K³odnickie 352
F-8 338 4,8

11. S³awiêcice 2 666

12. Piastów 9 356 F-11 800 1,5

13. Azoty 2 126 F-13 213 1,5

Razem 63 784 9 142

Istniej¹ca sieæ bibliotek publicznych na terenie miasta w spo-
sób w miarê dogodny zapewnia dostêp do us³ug bibliotecznych
mieszkañcom Kêdzierzyna-KoŸla. Na ka¿dym wiêkszym osied-
lu znajduje siê biblioteka, natomiast mieszkañcy osiedli ma³ych
korzystaj¹ z placówek (g³ównie centralnych) dziêki komunika-
cji miejskiej. Gorszy dostêp do biblioteki maj¹ mieszkañcy Ci-
sowej i Miejsca K³odnickiego ze wzglêdu na mniej dogodn¹ sieæ
komunikacji.

Biblioteki czynne s¹ w godzinach dostosowanych do potrzeb
œrodowiska – od 55 godzin tygodniowo w przypadku MBP i Filii
nr 5 do 24 godzin w odniesieniu do bibliotek zlokalizowanych
na osiedlach peryferyjnych.

LOKALE

Biblioteki dzia³aj¹ce na terenie Kêdzierzyna-KoŸla zajmuj¹ po-
wierzchniê 2500 m2. Spoœród 8 placówek, 3 zosta³y gruntow-
nie zmodernizowane i wyposa¿one w nowy sprzêt. S¹ to: Filia
nr 5, MBP i Filia nr 11.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej – modernizowanej w latach
2002–2007, zmieniono fasadê budynku, dostosowuj¹c go do
zabytkowego otoczenia oraz poprawiono funkcjonalnoœæ po-
mieszczeñ. W wyniku modernizacji biblioteka zyska³a ponad
200 m2, a dzia³alnoœæ rozszerzono o centrum multimedialno-
-internetowe i salê odczytowo-wystawow¹. Remont kosztowa³
ponad 2 mln z³ i realizowany by³ ze œrodków organizatora.

Filia nr 5 – dziêki realizacji projektu „Zwiêkszenie dostêpu do
us³ug publicznych”, wspó³finansowanego ze œrodków unijnych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
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Regionalnego, rozbudowano i zmodernizowano bibliotekê w cen-
trum Kêdzierzyna. Placówka zyska³a ponad 400 m2, a jej
dzia³alnoœæ zosta³a rozszerzona o dzia³ zbiorów nieksi¹¿kowych
oraz kawiarenkê internetow¹. Filia zosta³a wyposa¿ona w nowe
meble, odnowiono sprzêt komputerowy i techniczny, zwiêkszo-
no liczbê stanowisk internetowych, informacyjnych oraz prze-
znaczonych dla bibliotekarzy. Ca³oœæ modernizacji wykonanej
w latach 2006–2008 kosztowa³a 1,5 mln z³.

Filia nr 11 – do potrzeb biblioteki adaptowano pomieszczenia
znajduj¹ce siê w szkole prowadzonej przez Wojewódzki Zak³ad
Doskonalenia Zawodowego. Prace te wykonano w latach 2005–
–2006. Placówka zyska³a nowoczesny, estetyczny lokal na
osiedlu Piastów o powierzchni 120 m2 z kilkoma miejscami in-
ternetowymi. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. z³.

Spoœród piêciu pozosta³ych placówek, 2 wymagaj¹ gruntowne-
go remontu, natomiast kolejne 3 dzia³aj¹ w dobrych warun-
kach lokalowych.

KOMPUTERYZACJA

Komputeryzacja oraz zwi¹zane z tym nowe us³ugi s¹ obecnie
jednym z g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na dzia³alnoœæ bi-
bliotek, s¹ tak¿e synonimem ich nowoczesnoœci. Proces kom-
puteryzacji rozpocz¹³ siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w 1992 r., kiedy zakupiono pierwsze komputery. W marcu
1993 r. rozpoczêto wprowadzanie pierwszych opisów bibliogra-
ficznych w systemie SIB. W drugim pó³roczu 1996 r. urucho-
miono modu³ wypo¿yczania w wypo¿yczalni ksi¹¿ek MBP,
a w 1997 r. przez ³¹cze dzier¿awne równie¿ w Filii nr 5 rozpo-
czêto komputerow¹ obs³ugê czytelników. Pierwsze stanowiska
z dostêpem do Internetu czytelnicy otrzymali w 1998 r. Od
wrzeœnia 2000 r., po konwersji bazy danych z SIB, w bibliotece
funkcjonuje system PROLIB, a od lutego 2008 r. – PROLIB M21.
Obecnie w bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla znajduj¹ siê 104
komputery, w tym 69 dostêpnych dla czytelników, wszystkie
pracuj¹ w sieci.
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T a b e l a 2

Liczba komputerów w sieci bibliotecznej MBP w latach 1998–2008

Lata

Liczba
kompu-
terów

ogó³em

W tym:

MBP
Filia
nr 1

Filia
nr 4

Filia
nr 5

Filia
nr 8

Filia
nr 10

Filia
nr 11

Filia
nr 13

1998 12 10 – – 2 – – – –

1999 13 11 – – 2 – – – –

2000 14 11 – – 3 – – – –

2001 23 16 – – 7 – – – –

2002 28 18 – – 10 – – – –

2003 35 23 1 – 11 – – – –

2004 41 24 2 2 9 – 2 – 2

2005 46 25 3 2 9 2 3 – 2

2006 58 26 3 3 9 3 3 8 3

2007 78 45 3 3 9 3 3 9 3

2008* 104 44 4 3 33 4 3 10 3

* Stan na 30.06.2008 r.

Wykres 3. Liczba komputerów w sieci bibliotecznej MBP

Wykres 3 ilustruje prawie czterokrotny wzrost liczby kompute-
rów.
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T a b e l a 3

Wykorzystanie komputerów w sieci bibliotecznej MBP

Biblioteka

Liczba
kompu-
terów

ogó³em

W tym:

stano-
wiska
katalo-

gowe dla
czytel-
ników

stano-
wiska

PROLIBU
dla biblio-

tekarzy

stano-
wiska

interne-
towe dla
czytel-
ników

inne
(serwery,
laptopy,
adminis-
tracja)

MBP 44 2 9 22 11

Filia nr 1 4 1 1 2 –

Filia nr 4 3 1 1 1 –

Filia nr 5 33 5 6 20 2

Filia nr 8 4 1 1 2 –

Filia nr 10 3 1 1 1 –

Filia nr 11 10 1 1 7 1

Filia nr 13 3 1 1 1 –

Razem 104 13 21 56 14

Wykres 4. Wykorzystanie komputerów w 2008 r.

Blisko 70% komputerów dostêpnych jest dla czytelników.
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T a b e l a 4

Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników z dostêpem do

Internetu (bez stanowisk katalogowych)

Lata

Liczba
stano-
wisk

interne-
towych
ogó³em

W tym:

MBP
Filia
nr 1

Filia
nr 4

Filia
nr 5

Filia
nr 8

Filia
nr 10

Filia
nr 11

Filia
nr 13

2002 8 4 – – 2 – – – 2

2003 10 5 – – 3 – – – 2

2004 18 7 2 2 3 – 2 – 2

2005 20 7 2 2 3 2 2 – 2

2006 27 7 2 2 3 2 2 7 2

2007 40 19 2 2 4 2 2 7 2

2008* 56 22 2 1 20 2 1 7 1

* Stan na 30.06.2008 r.

Wykres 5. Dostêp do Internetu dla czytelników w sieci bibliotecznej

MBP w 2008 r.

Najwiêcej stanowisk z dostêpem do Internetu posiadaj¹ MBP

i Filia nr 5.

ZBIORY

W ci¹gu ostatnich lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej nas-

t¹pi³y du¿e zmiany, ale generalnie rola biblioteki jest taka

sama. Dalej jest ona placówk¹, która wspiera swoich czytelni-
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ków w kszta³ceniu, pracy i organizacji wolnego czasu. To czytel-
nicy i ich potrzeby okreœlaj¹ zakres gromadzonych zbiorów.
W bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla znajduje siê blisko 200 tys.
jednostek inwentarzowych zbiorów (199 932), wœród nich zbio-
ry nieksi¹¿kowe stanowi¹ 11%.

Wykres 6. Rodzaje zbiorów bibliotecznych w latach:

a) 1998; b) 2002; c) 2007

– 122 –

1998

ksi¹¿ki
246 838

czasopisma
420

zbiory specjalne
10 005

2002

ksi¹¿ki
189 550

czasopisma oprawne
623

zbiory specjalne
14 505

czasopisma oprawne
826

zbiory specjalne
19 035

ksi¹¿ki
180 071

2007

a)

b)

c)



– 123 –

T
a

b
e

l
a

5

L
ic

z
b
a

z
a

k
u

p
io

n
y
c
h

z
b
io

r
ó
w

z
p
o
d

z
ia

³e
m

n
a

r
o
d

z
a

je
w

r
a

z
z
e

w
s
k
a

Ÿ
n

ik
ie

m
z
a

k
u

p
u

L
a
ta

L
ic

z
b
a

z
a
k
u

p
io

n
y
c
h

z
b
io

ró
w

W
s
k
a
Ÿ
n

ik
z
a
k
u

p
u

k
s
iê

g
o
z
b
io

ru

k
s
i¹

¿
k
i

k
a
s
e
ty

w
id

e
o

m
u

lt
i-

m
e
d
ia

k
s
i¹

¿
k
a

m
ó
w

io
n

a
(t

a
œ
m

y
m

a
g
n

e
ty

c
z
n

e
)

k
s
i¹

¿
k
a

m
ó
w

io
n

a
(p

³y
ty

C
D

)
D

V
D

li
c
z
b
a

ty
tu

³ó
w

c
z
a
s
o
p
is

m
M

B
P

w
o
je

w
ó
d
z
tw

o
o
p
o
ls

k
ie

P
o
ls

k
a
*

1
9
9
8

3
5
7
7

1
5
2

4
8

–
–

1
1
1

5
,1

6
,9

6
,7

1
9
9
9

2
7
6
5

8
1

–
1
7
4

–
–

1
0
4

4
,0

5
,9

5
,6

2
0
0
0

2
5
5
5

6
1

2
7
1

–
–

1
0
2

4
,4

4
,4

5
,5

2
0
0
1

3
4
2
7

7
7

–
2
5
5

–
–

1
1
2

5
,0

4
,9

5
,4

2
0
0
2

3
8
9
6

6
5

3
3

1
3
9

–
–

1
1
2

5
,9

4
,4

5
,2

2
0
0
3

5
1
5
1

8
1

7
5
6
9

–
3
7

1
1
7

7
,0

4
,5

5
,1

2
0
0
4

5
6
2
2

4
3

6
1
6
6

–
4
1

1
1
2

8
,7

6
,1

6
,6

2
0
0
5

4
5
0
1

5
–

2
1
4

–
3
3

1
2
9

7
,0

9
,8

9
,0

2
0
0
6

3
4
1
2

–
4
4

–
4
8

9
1
2
5

5
,3

9
,8

9
,2

2
0
0
7

6
2
4
1

–
2
9

–
1
2
0

2
6

1
4
0

9
,8

1
0
,6

9
,5

R
a
z
e
m

4
1

1
4
7

5
6
5

1
2
5

1
5
9
6

1
6
8

1
4
6

1
1
6
4

*
B

ib
li
o
te

k
i
p
u

b
li
c
z
n

e
w

li
c
z
b
a

c
h

2
0

0
6
,
W

a
rs

z
a
w

a
2
0
0
7
.



Powy¿sze wykresy pokazuj¹, ¿e ksi¹¿ka jest podstawowym me-
dium w bibliotece, ale widaæ tendencjê wzrostu zbiorów specjal-
nych kosztem ksi¹¿ki.

Wykres 7. Zakup ksi¹¿ek do bibliotek w 2007 r.

Ponad 70% ksi¹¿ek otrzymuj¹ MBP, Filia nr 5 i Filia nr 11, czy-
li biblioteki najwiêksze, pozosta³e 30% dzielone jest na 5 placó-
wek osiedlowych.

W ostatnich 10 latach œrodki na zakup zbiorów kszta³towa³y
siê na poziomie od 5 do 8% bud¿etu biblioteki na wydatki
bie¿¹ce. Jest to stanowczo za ma³o w stosunku do potrzeb. Niski
zakup nowoœci do bibliotek osiedlowych ma zasadniczy wp³yw
na poziom czytelnictwa.

Wykres 8. Zakup zbiorów wg rodzajów

Wykres 8 ilustruje, jak potrzeby u¿ytkowników wp³ywaj¹ na
zakup zbiorów. Do roku 2001 w zwi¹zku z zapotrzebowaniem
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œrodowiska biblioteka gromadzi³a filmy na kasetach wideo,
obecnie nie ma na nie „popytu”. Systematycznie kupujemy na-
tomiast ksi¹¿kê mówion¹, poniewa¿ w Kêdzierzynie-KoŸlu miesz-
ka du¿a grupa osób z dysfunkcj¹ wzroku.

T a b e l a 6

Liczba zakupionych i wycofanych woluminów wraz ze wskaŸnikami

Lata

Zakup ksi¹¿ek
Selekcja

(zniszczone + wycofane)

liczba
woluminów

wskaŸnik
zakupu na 100
mieszkañców

liczba
woluminów

wskaŸnik
ubytków na 100

mieszkañców

1998 3 577 5,18 8 546 12,37

1999 2 765 4,03 10 529 15,36

2000 2 555 3,76 38 568 56,82

2001 3 427 5,10 13 255 19,71

2002 3 896 5,88 9 334 14,08

2003 5 151 7,85 1 569 2,39

2004 5 622 8,63 754 1,16

2005 4 501 6,96 4 666 7,21

2006 3 412 5,31 13 480 20,99

2007 6 241 9,78 12 380 19,41

Razem 41 147 113 081

W ci¹gu 10 lat z bibliotek wycofano 113 081 woluminów ksi¹¿ek,
a zakupiono 41 147 woluminów.

Wykres 9. Zakup i ubytki – woluminy na 100 mieszkañców
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WskaŸnik zakupu jest ni¿szy ni¿ œrednia wojewódzka. Wysokie
wskaŸniki ubytków zwi¹zane s¹ nie tylko z selekcjami, ale rów-
nie¿ z likwidacj¹ kilku filii.

Wykres 10. Zasobnoœæ ksiêgozbioru – woluminy na 100 mieszkañców

Niski wskaŸnik zakupu i wysoki ubytków maj¹ wp³yw na zasob-
noœæ ksiêgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej, która w po-
równaniu do œredniej wojewódzkiej jest niska. Nie znaczy to
jednak, ¿e ksiêgozbiór nie jest atrakcyjny dla œrodowiska,
wprost przeciwnie, wskaŸnik okreœlaj¹cy efektywnoœæ wyko-
rzystania zbiorów wynosi 1,9 wypo¿yczeñ na jednostkê inwe-
ntarzow¹ przy œredniej wojewódzkiej 1,1, natomiast wypo¿ycze-
nia na 100 mieszkañców 541,8 woluminów przy œredniej woje-
wódzkiej równej 428,4.

Struktura ksiêgozbioru

Stan ksiêgozbioru na 31 grudnia 2007 r. wyniós³ 180 071 wo-
luminów.

Wykres 11. Ksiêgozbiór ogó³em wg treœci (w %)
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Porównanie danych zobrazowanych na wykresie 11 ukazuje
wyraŸne zmiany w strukturze ksiêgozbioru – systematycznie
wzrasta liczba literatury popularnonaukowej. Analiza struktu-
ry wypo¿yczeñ w latach 2002 i 2007 (wykr. 13) œwiadczy o tym,
¿e nie nast¹pi³ wzrost wypo¿yczeñ tej literatury, a wprost prze-
ciwnie – spadek. Jest to zwi¹zane z bardziej powszechnym do-
stêpem do Internetu w bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla.

Wykorzystanie ksiêgozbioru

W roku 2007 w bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla udostêpniono
345 631 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym w wypo¿y-
czalniach 233 764 i w czytelniach 110 210. Zarejestrowano
159 007 odwiedzin.

Wykres 12. Odwiedziny czytelników (w %)

Wykres 13. Udostêpnianie zbiorów (w %)
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W ci¹gu ostatnich 5 lat wyraŸnie wzros³y odwiedziny i wypo¿y-
czenia w czytelniach, kosztem odwiedzin i wypo¿yczeñ w wypo-
¿yczalniach.

Wykres 14. Struktura wypo¿yczeñ – wypo¿yczalnie (w %)

Porównanie zaprezentowanych na wykresie 14 danych obrazu-
je – podobnie jak w 2002 r. – wiêksze zainteresowanie litera-
tur¹ piêkn¹ dla doros³ych.

Wykres 15. Wypo¿yczenia na 100 mieszkañców
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Wykres 16. Wypo¿yczenia na 1 czytelnika

WskaŸniki wypo¿yczeñ na 100 mieszkañców i na 1 czytelnika
œwiadcz¹ o efektywnej pracy biblioteki, ale tak¿e o atrakcyjno-
œci ksiêgozbioru.

Czytelnicy

Z ksiêgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej skorzysta³o
w 2007 r. – 9142 czytelników. Na 100 mieszkañców miasta
przypada 14,3 czytelników.

Wykres 17. Czytelnicy na 100 mieszkañców

WskaŸnik czytelnictwa spada wraz ze zmniejszaniem siê liczby

filii. To jedyny wskaŸnik efektywnoœci ni¿szy ni¿ œrednia woje-

wódzka i trudny do odrobienia, bo wi¹¿e siê z nak³adami finan-

sowymi na uatrakcyjnienie oferty bibliotek osiedlowych w za-

kresie zakupu zbiorów.
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Wykres 18. Struktura czytelników w: a) 2002 i b) 2007 r.

W roku 2007 porównaniu do 2002 r. zmieni³a siê struktura
czytelników – uby³o uczniów, natomiast przyby³o studentów
oraz czytelników czynnych zawodowo i niezatrudnionych, co
prawdopodobnie zwi¹zane jest to z ni¿em demograficznym.

OFERTA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

DZIA£ALNOŒÆ INFORMACYJNA

Funkcja informacyjna wspó³czesnej biblioteki jest jednym z naj-
wa¿niejszym jej zadañ. Wartoœæ i spo³eczna u¿ytecznoœæ
dzia³alnoœci bibliotecznej zale¿y od tego, w jakim stopniu odpo-
wiada ona na potrzeby obs³ugiwanego œrodowiska. Rzetelna
i szybka informacja jest równie wa¿na dla ucznia, studenta czy
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lokalnego przedsiêbiorcy. Decyduje nie tylko o rozwoju i funk-

cjonowaniu ludzi, ale równie¿ organizacji i przedsiêbiorstw.

Przyczynia siê wiêc do rozwoju lokalnych spo³ecznoœci.

Podstawowa dzia³alnoœæ informacyjna prowadzona jest we wszyst-

kich bibliotekach na terenie miasta. Natomiast us³ugi bardziej

wyspecjalizowane realizowane s¹ w dwóch œródmiejskich bib-

liotekach.

Wszystkie placówki dzia³aj¹ce w sieci s¹ skomputeryzowane

i dzia³aj¹ w programie bibliotecznym PROLIB M21. Wszystkie

maj¹ dostêp do Internetu i baz danych MBP. Podstaw¹ syste-

mu informacyjnego s¹ bazy danych w systemie PROLIB M21

i SOWA 2. System PROLIB umo¿liwia pe³n¹ automatyzacjê

czynnoœci zwi¹zanych z gromadzeniem, katalogowaniem, udo-

stêpnianiem zbiorów bibliotecznych oraz wyszukiwaniem infor-

macji o nich, a tak¿e wszystkich operacji zwi¹zanych z obs³ug¹

czytelników. W SOWIE 2 opracowywana jest bibliografia regio-

nalna i zagadnieniowa.

U¿ytkownicy nasi korzystaj¹ z:

– 179 miejsc czytelnianych;

– 38 stanowisk komputerowych z dostêpem do Internetu w czy-

telniach i wypo¿yczalniach ca³ej sieci;

– 2 centrów informacyjno-multimedialnych, w których znajdu-

je siê 31 stanowisk internetowych, w tym 4 ods³uchowe do

przegl¹dania ksi¹¿ki mówionej i programów multimedialnych

na CD-ROM i DVD, 3 dla osób niesprawnych wzrokowo. Na

wszystkich stanowiskach zainstalowany jest system operacyj-

ny Windows XP oraz pakiet MS Office 2007 (Word, Excel, Out-

look, PowerPoint). Wszystkie komputery maj¹ nagrywarki

DVD. W³¹czony filtr blokuje dostêp do szkodliwych materia³ów

kr¹¿¹cych w Internecie. Stanowiska dla osób niesprawnych

wzrokowo wyposa¿one s¹ w program udŸwiêkawiaj¹cy œrodo-

wisko Windows (tzw. screen reader) Window-Eyes (odczytuje

zawartoœæ ekranu) oraz w s³uchawki. Urz¹dzenie lektorskie

Auto-Lektor umo¿liwia osobom z dysfunkcj¹ wzroku czytanie

dowolnego druku (ksi¹¿ek, gazet s³abej jakoœci, telefaksów)

g³osem syntetycznym. Posiada wbudowany skaner, system
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rozpoznawania druku i syntezator mowy, a obs³uga jest dosto-
sowana do potrzeb osób niesprawnych wzrokowo;

– mo¿liwoœci wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych;

– tradycyjnych Ÿróde³ informacji:

• ksiêgozbioru,

• zestawu czasopism bie¿¹cych (140 tytu³ów i 364 egzempla-
rze);

– nastêpuj¹cych baz danych:

• PROLIBU, zawieraj¹cej 90 655 opisy i 191 524 jednostek
zbiorów znajduj¹cych siê w bibliotekach Kêdzierzyna-KoŸla,

• SOWY 2 – kartoteki regionalnej, zawieraj¹cej 7010 opisów
publikacji ksi¹¿kowych, artyku³ów z czasopism ogólnopol-
skich, regionalnych i lokalnych dotycz¹cych ziemi kozielskiej,

• SOWY 2 – kartoteki zagadnieniowej, zawieraj¹cej 2304 opi-
sów ksi¹¿ek, broszur, artyku³ów poœwiêconych ró¿nym zagad-
nieniom, np. UE,

• systemów informacji prawnej: LEX-Gamma, Infor Lex – pol-
skie prawo gospodarcze,

• „Przewodnika Bibliograficznego”,

• „Bibliografii Zawartoœci Czasopism”.

Stosowany w bibliotece program PROLIB M21 umo¿liwia sze-
rokie udostêpnienie informacji bibliograficznej przez OPAC
WWW, który stanowi uzupe³nienie systemu PROLIB o interfejs
WWW, pozwalaj¹cy na pe³n¹ obs³ugê z³o¿onych transakcji
i szerokie udostêpnianie informacji bibliograficznej zawartej
w bazie danych poprzez sieæ globaln¹.

Mo¿liwoœci OPAC WWW:

– tworzenie zapytañ wyszukiwawczych w oparciu o zdefiniowa-
ne indeksy systemu PROLIB (ró¿ne kryteria);

– tworzenie strategii wyszukiwawczych na podstawie prostych
wyszukiwañ, z mo¿liwoœci¹ zawê¿ania do okreœlonego typu do-
kumentu (równoczeœnie kilka kryteriów);

– przegl¹danie zasobu biblioteki na poziomie inwentarza;

– wyszukiwanie nowoœci w bazie danych;
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– udostêpnienie pe³nej informacji o przeznaczeniu ksi¹¿ki i in-
nych zbiorów, ich aktualnym po³o¿eniu i o dostêpnoœci danego
egzemplarza dziêki informacjom o statusach zbiorów;

– kontrola przez czytelnika w³asnego konta zamówieñ, rezer-
wacji i wypo¿yczeñ;

– samodzielna rezerwacja, zamawianie i prolongata dokumen-
tów;

– automatyczne wysy³anie poczt¹ elektroniczn¹ informacji o zbli-
¿aj¹cym siê terminie zwrotu ksi¹¿ek i rozpoczêciu naliczania
kary za przetrzymywanie.

W czytelniach ca³ej sieci wykonuje siê us³ugi informacyjne, in-
ternetowe i reprograficzne. Ka¿da placówka posiada urz¹dze-
nia do powielania i drukowania dokumentów.

Wykres 19. Rodzaje us³ug w czytelniach (w %)

Wykres 19 ilustruje poziom zmian w zakresie us³ug w czytel-

niach. Najbardziej wyraŸne przeobra¿enia zasz³y w us³ugach

internetowych, które z 4,6% w 2002 r. wzros³y do 37,6%

w 2007 r., natomiast spadek notuje siê w us³ugach informacyj-

nych (dla których Ÿród³em jest ksi¹¿ka) z prawie 60 do 35%.

Ogó³em w czytelniach MBP zarejestrowano w 2007 r. 67 990

odwiedzin, udostêpniono 25 973 woluminów, 84 237 egzemp-

larzy czasopism i udzielono 15 828 informacji.
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Wykres 20. Liczba odwiedzin w czytelniach
i liczba udzielonych kwerend

W porównaniu do roku 2002 liczba odwiedzin w czytelniach
wzros³a o 19%, natomiast liczba udzielonych kwerend spad³a
o ponad 30%.

Dzia³alnoœæ czytelni MBP i Filii nr 5

Ponad 80% ogó³u realizowanych kwerend oraz blisko 70% od-
wiedzin rejestruj¹ dwie czytelnie usytuowane w centrach mia-
sta Kêdzierzyna-KoŸla (Stare Miasto i Œródmieœcie).

Wykres 21. Odwiedziny w czytelniach (w %)

Wykres 21 obrazuje spadek odwiedzin w czytelniach central-
nych, co spowodowane jest lepsz¹ ni¿ 5 lat temu ofert¹ biblio-
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tek osiedlowych, a wiêc komputeryzacj¹, zakupem sprzêtu re-
prograficznego i zapewnieniem bibliotekom osiedlowym dostê-
pu do sieci.

Czytelnie MBP i Filii nr 5 posiadaj¹ najbogatsz¹ ofertê i warsztat
informacyjny oraz odpowiednio dobrany ksiêgozbiór skierowa-
ny na obs³ugê u¿ytkowników. Ksiêgozbiór liczy blisko 10 tys.
woluminów i zawiera informatory, monografie, podrêczniki
z ró¿nych dziedzin wiedzy, teksty literackie, zbiory regionalne,
dokumenty ¿ycia spo³ecznego, obejmuj¹ce ca³okszta³t ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego ziemi kozielskiej.

Wykres 22. Ksiêgozbiór czytelñ w 2007 r. (w %)

Wykres 23. Ksiêgozbiór regionalny w czytelniach (w %)
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Ksiêgozbiór czytelniany stanowi 15,4% ogó³u ksiêgozbioru
MBP i Filii nr 5. Udzia³ zbiorów regionalnych w ksiêgozbiorach
czytelñ obu bibliotek wynosi 11,9%. Jest to zasób stale aktua-
lizowany, dostosowany do potrzeb odbiorców, o czym œwiadczy
wskaŸnik ksi¹¿ek i czasopism udostêpnionych na 100 miesz-
kañców, który jest prawie dwukrotnie wy¿szy ni¿ œrednia woje-
wódzka i wynosi 205 woluminów przy œredniej wojewódzkiej
128. W czytelniach MBP i Filii nr 5 zarejestrowano 45 421 od-
wiedzin oraz udzielono odpowiedzi na 13 719 kwerend.

Wa¿nym elementem w dzia³alnoœci informacyjnej s¹ wystawy
organizowane przez nasz¹ bibliotekê, promuj¹ce wiedzê i infor-
macjê o regionie. W roku 2006 zorganizowaliœmy wystawê wy-
dawnictw, fotografii i dokumentów pn. „S³owo w stronê rzeki”,
ukazuj¹c¹ wp³yw Odry na ¿ycie mieszkañców regionu. „Z histo-
rii Twierdzy Kozielskiej” to wystawa zorganizowana w 2007 r.
we wspó³pracy z Uniwersytetem Wroc³awskim i Wojewódzk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Opolu. Obecnie (wrzesieñ–paŸdziernik
2008 r.) czynna jest wystawa zorganizowana z Oberschlesi-
sches Landesmuseum w Ratingen „Œladami historii. Œl¹skie
miasta forteczne w procesie zmian urbanistycznych”.

Odbiorcy us³ug informacyjnych

Uczniowie i studenci stanowi¹ prawie 40% odwiedzaj¹cych
czytelnie. Pozosta³e 60% korzystaj¹cych to osoby doros³e, do-
kszta³caj¹cy siê (studenci zaoczni) oraz hobbyœci i czytelnicy
korzystaj¹cy z prasy. Odmiennie kszta³tuje siê struktura ko-
rzystaj¹cych z kwerend, w której uczniowie i studenci stanowi¹
66%, natomiast pozosta³e 34% to odbiorcy doroœli.

Wykres 24. Struktura odwiedzin w czytelniach
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Wykres 25. Struktura korzystaj¹cych z kwerend

EDUKACJA KULTURALNA I LITERACKA

Biblioteka od lat prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ w zakresie edu-
kacji kulturalnej, promocji ksi¹¿ki i czytelnictwa.

Oferta skierowana do mieszkañców miasta i powiatu jest boga-
ta i urozmaicona. Oprócz dzia³añ tradycyjnych, w których cen-
trum jest ksi¹¿ka, weryfikujemy dotychczasowe formy pracy
i dostosowujemy je do potrzeb i wymagañ mieszkañców.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje propozycja skierowana
do m³odych czytelników. Poprzez atrakcyjne formy dzia³ania
staramy siê wzbogacaæ ich zainteresowania, rozwijaæ aktyw-
noœæ twórcz¹, zagospodarowaæ ciekawie wolny czas.

Wœród organizowanych przez nas imprez dla tej grupy odbior-
ców na uwagê zas³uguj¹:

– organizowane od 14 lat Dni Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y,
które s¹ zwieñczeniem ca³orocznej pracy z czytelnikiem dzie-
ciêcym i m³odzie¿owym. W ramach tego cyklu odbywaj¹ siê spot-
kania autorskie, konkursy, happeningi, warsztaty. W ci¹gu
tych dni ma miejsce ok. 50 imprez, w których udzia³ bierze blisko
5000 osób;

– konkurs literacki „Ma³e Krajobrazy S³owa” organizowany
przez nasz¹ bibliotekê od 13 lat cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹
wœród dzieci i m³odzie¿y. Corocznie do oceny jury m³odzi twór-
cy przesy³aj¹ ok. 200 prac;

– imprezy promuj¹ce czytelnictwo wœród najm³odszych czytel-
ników, takie jak: „Noc z Andersenem” i organizowane od 2007 r.
„Rodzinne Czytanki”, comiesiêczne spotkania dla dzieci i rodzi-

– 137 –

uczniowie i studenci
66%

inni
34%



ców, którym zaproponowano ciekawy sposób wspólnego czyta-
nia ksi¹¿ek po³¹czony z zabaw¹ w teatr, spotkaniami literacki-
mi, grami. Ka¿demu spotkaniu towarzyszy³a bajkowa pocztówka
z konkursowym kuponem, losowanym na uroczystym podsu-
mowaniu cyklu;

– spotkania i warsztaty z pisarzami, ilustratorami i aktorami,
wœród zaproszonych goœci byli m.in.: Joanna Olech, Andrzej
¯ak, Wies³aw Drabik, Marcin Pa³asz, Krzysztof Petek, Beata
Ostrowicka, Kazimierz Szymeczko, Lilianna Fabisiñska, Alicja
Klebañska, Karolina Kusek, Anna Onichimowska, Wanda
Chotomska, Ewa Nowacka, Joanna Zagner-Ko³at, Eliza Piotrow-
ska, Iwona Ca³a, Andrzej Mikosza, Dorota Nowak, Grzegorz
Damiêcki;

– ferie i wakacje w bibliotece.

Ponadto od 15 lat organizujemy du¿e wydarzenie artystyczne –
ogólnopolski konkurs literacki „Krajobrazy S³owa”. Fina³ konkur-
su po³¹czony jest z promocj¹ pokonkursowej antologii i koncer-
tem poezji œpiewanej. Corocznie w konkursie bierze udzia³ blisko
200 osób. W roku 2007 na konkurs nades³ano 237 prac, autor-
stwa 58 osób. W kwietniu 2008 r. podczas uroczystej gali, pod-
sumowuj¹cej XV edycjê konkursu z koncertem wyst¹pi³a Maria
Meyer – artystka Teatru Rozrywki w Chorzowie, a w 2007 r.
– Anna Sza³apak, artystka Piwnicy pod Baranami.

Filie dzia³aj¹ce na osiedlach prowadz¹ systematyczne zajêcia
z zakresu edukacji kulturalnej, literackiej w sta³ych cyklach:
„Maluch w bibliotece”, „My w naszym mieœcie”, „Biblioteczna
Akademia Rozmaitoœci”.

Dziêki dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Zielonej Biblioteki” or-
ganizowane s¹ ró¿nego rodzaju wystawy, spotkania i warsztaty
plastyczno-teatralne z zakresu promocji ekologii (np. „Formy
ochrony przyrody w Polsce, w tym Natura 2000”, „ ¯ycie kropli
wody”, „Ekotorba na zakupy i na prezent”).

Biblioteka jest te¿ instytucj¹, gdzie mieszkañcy prezentuj¹
swoj¹ twórczoœæ. Odbywaj¹ siê wiêc promocje ksi¹¿ek kêdzie-
rzynian (Agnieszka Swora-Behrendt, Zygmunt Mierzwiñski),
ale równie¿ publikacji œciœle zwi¹zanych z miastem i regionem
(Problemy mieszkañców. Dylematy w³adzy. W poszukiwaniu lo-

kalnego partnerstwa pod redakcj¹ Edwarda Nycza; Historycz-
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ny spacer ulicami KoŸla Herberta Probego; Z kart znanej i nie-

znanej historii miasta KoŸla Romualda ¯abickiego).

Co roku w galeriach pokazywane s¹ ciekawe prace plastyczne
uczniów Publicznego Ogniska Artystycznego, szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych, pensjonariuszy Warsztatów Terapii Za-
jêciowej oraz Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Prezen-
tuj¹ te¿ swoje prace miejscowi hobbyœci i profesjonalni artyœci
(Agnieszka Galantowicz).

Wœród bogatej dzia³alnoœci wystawienniczej na podkreœlenie
zas³uguj¹ nastêpuj¹ce wystawy fotograficzne: „Pielgrzymki
polskie”, poœwiêcona Janowi Paw³owi II, której autorem by³
Adam Bujak – wybitny polski fotografik, czy wystawa „Fotogra-
fia dzikiej przyrody 2002–2007”, na któr¹ sk³adaj¹ siê prace
z konkursów fotograficznych Wildlife Photographer of the Year,
organizowanych przez BBC Wildlife Photographer oraz Natural
History Museum w Londynie. Z wystaw malarskich co roku
prezentujemy prace wykonane przez artystów na plenerach
w ramach Miêdzynarodowych Spotkañ Malarskich poœwiêco-
nych Odrze.

Biblioteka aktywnie uczestniczy te¿ w ogólnopolskich akcjach
promuj¹cych ksi¹¿kê i czytelnictwo, takich jak: Ca³a Polska
Czyta Dzieciom, Tydzieñ Bibliotek czy „4 Pory Ksi¹¿ki” i Dysku-
syjny Klub Ksi¹¿ki, proponuj¹c mieszkañcom miasta wiele in-
teresuj¹cych spotkañ autorskich m.in. z: Janem Miodkiem,
Andrzejem Stasiukiem, Olg¹ Tokarczuk, Jackiem Podsiad³o,
Marcinem Œwietlickim, Mart¹ Fox, Januszem Wiœniewskim,
Joann¹ Siedleck¹, Juli¹ Hartwig, Ma³gorzat¹ Kaliciñsk¹, Igna-
cym Karpowiczem, Krzysztofem Siwczykiem.

Bogata dzia³alnoœæ biblioteki w zakresie organizacji przedsiêw-
ziêæ kulturalnych by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu projektów
na realizacjê konkretnych zadañ. Rocznie w bibliotekach Kê-
dzierzyna-KoŸla odbywa siê blisko 300 imprez, w których bie-
rze udzia³ ok. 15 tys. osób.

PRACOWNICY

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 30 osób,
w tym 25 pracowników merytorycznych o pe³nych kwalifika-
cjach zawodowych. Zmiany w dzia³alnoœci placówki wymagaj¹
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jednak ci¹g³ego dokszta³cania i wzbogacania wiedzy. W zwi¹zku
z tym nasi pracownicy bior¹ udzia³ w szkoleniach organizowa-
nych przez bibliotekê oraz zewnêtrznych, dotycz¹cych m.in.
mo¿liwoœci u¿ywanego systemu bibliotecznego, Internetu w bi-
bliotece (kurs BIBWEB), komunikacji interpersonalnej. Nadal
istnieje koniecznoœæ kszta³cenia pracowników w zakresie efek-
tywnego wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza zasobów i oferty bibliotecznej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej œwiadczy o tym, ¿e zmieni³a siê ona
w ci¹gu ostatnich lat. Rola biblioteki generalnie jest taka sama
– dalej jest ona placówk¹ us³ugow¹ nastawion¹ na obs³ugê
czytelników, ale zmieniaj¹ siê potrzeby u¿ytkowników i oferta
biblioteczna musi za nimi nad¹¿aæ.

Dziêki bogatej i ró¿norodnej ofercie Miejska Biblioteka Publicz-
na w opinii czytelników jest nie tylko wypo¿yczalni¹ ksi¹¿ek,
ale stanowi wa¿ne miejsce na mapie kulturalnej miasta. W ro-
ku 2005 w badaniach zleconych przez gminê, a przeprowadzo-
nych przez studentów szkó³ wy¿szych z Raciborza i Opola,
maj¹cych na celu m.in. ocenê miejskich instytucji, biblioteka
zosta³a oceniona najwy¿ej.

Co zatem zyskali nasi czytelnicy w ci¹gu ostatnich lat:

– dostêp do informacji o zbiorach bibliotecznych poprzez OPAC
WWW;

– dostêp do zasobów Internetu we wszystkich bibliotekach ca³ej
sieci;

– dostêp do baz bibliograficznych regionalnej i zagadnieniowej
(lokalnie i przez Internet);

– dostêp do strony internetowej www.mbpkk.pl, która jest
Ÿród³em informacji o œwiadczonych us³ugach, organizowanych
imprezach, oferowanych nowoœciach itp. dostêp do baz teksto-
wych LEX Gamma, Infor Lex – polskie prawo gospodarcze;

– dostêp do baz bibliograficznych („Przewodnik Bibliograficzny”,
„Bibliografia Zawartoœci Czasopism”);

– zdaln¹ rezerwacjê i prolongatê ksi¹¿ek;
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– dostêp do informacji i zasobów kultury i wiedzy dla osób nie-
sprawnych wzrokowo;

– bezprzewodowy dostêp do Internetu dla czytelników;

– automatyczne wysy³anie poczt¹ elektroniczn¹ informacji o zbli-
¿aj¹cym siê terminie zwrotu ksi¹¿ek i rozpoczêciu naliczania
kary za przetrzymywanie;

– mo¿liwoœæ uczestnictwa w ró¿norodnych wydarzeniach kul-
turalnych dziêki realizacji projektów.
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Aktualnoœci w liczbach*

2 – mê¿czyzn zatrudnionych w bibliotece

4 – kilometry zbiorów bibliotecznych

20 – nagród i wyró¿nieñ w „Ma³ych Krajobrazach S³owa”
w 2008 r.

30 – zatrudnionych pracowników w bibliotece

34 – œrednia wieku pracowników Dzia³u Promocji i Informacji

43 – œrednia wieku pracowników biblioteki

45 – zaproszonych poetów i pisarzy w 2007 r.

79 – imprez w ramach projektu „Ksi¹¿ka – dzieci – biblioteka”
w 2007 r.

92 – uczestników konkursu „Komiksowo o Azotach” w 2008 r.

104 – komputery w bibliotekach ca³ej sieci

140 – tytu³ów czasopism w bibliotece

142 – wycieczki odwiedzaj¹ce bibliotekê

156 – nagrodzonych i wyró¿nionych laureatów „Krajobrazów
S³owa” w latach 1993–2008

179 – miejsc czytelnianych w ca³ej sieci biblioteki

306 – imprez w 2007 r.

834 – uczestników konkursu „Ma³e Krajobrazy S³owa”
w latach 1996–2008

1089 – osób na „Rodzinnych Czytankach” w bibliotece w 2007 r.

1228 – tytu³ów ksi¹¿ki mówionej

2500 – powierzchnia bibliotek w ca³ej sieci

2837 – œrednie wynagrodzenie miesiêczne brutto

4109 – prac, które wp³ynê³y na konkurs „Ma³e Krajobrazy S³owa”
w latach 1996–2008

6416 – zakupionych jednostek inwentarzowych zbiorów

7282 – mieszkañców przypadaj¹cych na 1 placówkê

7821 – uczestników imprez w ramach projektu „Ksi¹¿ka – dzieci
– biblioteka”
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12 022 – liczba prac jakie wp³ynê³y na konkurs „Krajobrazy
S³owa” w latach 1993–2008

84 904 – odwiedzin na stronie internetowej biblioteki – stan
na dzieñ: 20 paŸdziernik 2008 r.

90 655 – opisów bibliograficznych zbiorów w bazie danych
PROLIB

159 007 – odwiedzin w bibliotece w 2007 r.

163 000 – przychody w³asne biblioteki (w z³)

345 631 – udostêpnionych jednostek inwentarzowych zbiorów

2 304 000 – bud¿et biblioteki (w z³)
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Realizacja projektów

na dzia³alnoœæ merytoryczn¹

2003 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA” – projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 000,00 z³

2004 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA” – projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 000,00 z³

2. „3 razy E – EKONOMIA, EKOLOGIA... EKOROZWÓJ” –

projekt dofinansowuj¹cy edukacjê ekonomiczn¹ dla dzieci i m³o-

dzie¿y w ramach zadania „Z ekonomi¹ na ty” Narodowego

Banku Polskiego.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 7 000,00 z³,

w tym: na realizacjê projektu – 5 000,00 z³

na zakup sprzêtu komputerowego w ramach wyró¿nienia –

2 000,00 z³
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3. „MY W UNII EUROPEJSKIEJ” – projekt dofinansowuj¹cy

edukacjê z zakresu Unii Europejskiej, w ramach Konkursu

Ma³ych Dotacji Domu Europejskiego w Opolu przy Fundacji
Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 815,00 z³

4. „UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA CZYTELNICTWA” –

projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofi-
nansowuj¹cy zakup nowoœci wydawniczych.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 12 750,00 z³

2005 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA” – projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 000,00 z³

2. „JAK SPRZEDAÆ MIASTO. M£ODZI A PRZEDSIÊBIOR-

CZOŒÆ” – projekt dofinansowuj¹cy edukacjê ekonomiczn¹ dla

dzieci i m³odzie¿y w ramach zadania „Z ekonomi¹ na ty” Na-

rodowego Banku Polskiego.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 16 000,00 z³,

w tym: na realizacjê projektu – 6 000,00 z³

na zakup sprzêtu komputerowego

w ramach nagrody – 10 000,00 z³

3. „ORGANIZACJA XII DNI LITERATURY DLA DZIECI

I M£ODZIE¯Y” – projekt finansowany przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, dotycz¹cy dofinansowania reali-
zacji zadania z zakresu kultury w ramach Programu Operacyj-

nego „Promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 5 000,00 z³
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4. „ZAKUP NOWOŒCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ w 2005” – projekt Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promo-

cja czytelnictwa” Priorytet 1 „Rozwój bibliotek oraz popra-

wa jakoœci i dostêpnoœci zbiorów”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 34 300,00 z³

2006 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA” – projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 000,00 z³

2. „EUROPA TO MY” – projekt dofinansowuj¹cy edukacjê

z zakresu Unii Europejskiej, w ramach Konkursu Ma³ych Do-

tacji Domu Europejskiego w Opolu przy Fundacji Rozwoju
Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 1 462,50 z³

3. „XIII DNI LITERATURY DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y” – pro-

jekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, dotycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Progra-

mu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Roz-

wój sektora ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 15 600,00 z³

4. XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERA-

CKIEGO „KRAJOBRAZY S£OWA” – projekt finansowany ze

œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do-
tycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Operacyj-

nego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój sektora

ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 9 299,70 z³

– 147 –



5. „ZAKUP NOWOŒCI WYDAWNICZYCH” – projekt finanso-

wany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, dotycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Ope-

racyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój

ksiêgozbiorów bibliotek”, Biblioteka Narodowa w Warsza-

wie.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 38 922,00 z³

2007 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA”, projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 942,96 z³

2. „KSI¥¯KI – DZIECI – BIBLIOTEKA” – projekt finansowany

ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do-
tycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Operacyj-

nego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój sektora

ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 35 000,00 z³

3. „TWÓRCZE ODS£ONY – W KRÊGU LITERATURY I SZTU-

KI” – projekt finansowany ze œrodków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, dotycz¹cy dofinansowania zadañ

w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”

Priorytet „Rozwój sektora ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 10 000,00 z³

4. „ZAKUP NOWOŒCI WYDAWNICZYCH” – projekt finanso-

wany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, dotycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Ope-

racyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój
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ksiêgozbiorów bibliotek”, Biblioteka Narodowa w Warsza-

wie.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 37 521,00 z³

2008 rok

1. „ZIELONA BIBLIOTEKA” – projekt dofinansowany z Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Urzêdu Miasta w Kêdzierzynie-KoŸlu, na:

– zakup ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych o tematyce
ekologicznej,

– organizacjê konkursów, odczytów, konferencji, lekcji biblio-
tecznych i wystaw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 31 000,00 z³

2. „NIE TYLKO CZYTAMY – KÊDZIERZYÑSKO-KOZIELSKIE

SPOTKANIA Z LITERATUR¥ I SZTUK¥” – projekt finanso-

wany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, dotycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Ope-

racyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój sekto-

ra ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 20 200,00 z³

3. „4 PORY KSI¥¯KI” – projekt finansowany ze œrodków Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotycz¹cy dofi-

nansowania zadañ w ramach Programu Operacyjnego „Pro-

mocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój sektora ksi¹¿ki

i promocja czytelnictwa”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 24 900,00 z³

4. „ ZAKUP NOWOŒCI WYDAWNICZYCH”– projekt finanso-

wany ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, dotycz¹cy dofinansowania zadañ w ramach Programu Ope-

racyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet „Rozwój

ksiêgozbiorów bibliotek” Biblioteka Narodowa w Warsza-

wie.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 37 300,00 z³
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Realizacja projektów w zakresie

infrastruktury kultury

2007 rok

1. „UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ DLA OSÓB

NIESPRAWNYCH WZROKOWO WRAZ Z ROZBUDOW¥ IST-

NIEJ¥CEJ SIECI KOMPUTEROWEJ I MODERNIZACJA

SPRZÊTU W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W KÊDZIERZYNIE-KO�LU” – projekt finansowany ze œrodków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotycz¹cy dofi-
nansowania zadañ w ramach Programu Operacyjnego Priory-

tet „Rozwój infrastruktury, kultury i szkolnictwa artystycz-

nego”.

Wysokoœæ œrodków finansowych – 10 000,00 z³

2007/2008 rok

2. „ZWIÊKSZENIE DOSTÊPU DO US£UG PUBLICZNYCH.

ADAPTACJA POMIESZCZEÑ NA BIBLIOTEKÊ W KÊDZIE-

RZYNIE-KO�LU” – projekt wspó³finansowany ze œrodków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu 3 „Rozwój lokalny ZPORR-u 2004–2006”, do-
tycz¹cy rozbudowy i modernizacji Filii nr 5 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Projekt realizowany wspólnie przez Miejsk¹ Bib-
liotekê Publiczn¹ oraz Gminê Kêdzierzyn-KoŸle.

Ca³kowita wartoœæ projektu – 1 559 636,14 z³,

w tym:

– œrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 607 601,84 z³

– œrodki bud¿etu pañstwa 60 760,19 z³

– œrodki Gminy (wk³ad w³asny) 891 274,11 z³

– kwalifikowane: 532 283,91 z³

– niekwalifikowane: 358 990,20 z³
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BIBLIOTEKA W OBRAZACH
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Akt powołania Biblioteki Miejskiej w Koźlu w 1948 r.
U góry: awers dokumentu; u dołu: jego rewers. 



1906

1945

1939

Budynek siedziby Biblioteki w 1969 r. i w latach:

Budynki i lokale

Siedziba Biblioteki

1990

2008
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Wypożyczalnia główna 2008

Czytelnia główna 2008

Wypożyczalnia główna 1969

Czytelnia główna 1969
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MBP, od góry: oddział dla dzieci, kawiarenka internetowa,
sala wystawowa

Filia nr 5 – od góry: czytelnia, oddział dla dzieci,
kawiarenka internetowa,
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Filia nr 11

Filia nr 1

Filia nr 8



Portret z autorką – spotkanie z Karoliną Kusek. Spotkanie z Karoliną 
Kusek – XI Dni Literatury dla dzieci i młodzieży”, 2005 r.

Fajnie jest mieć autograf Wandy Chotomskiej – spotkanie z pisarką,
Filia Nr 11, 2006r.

Naprawdę piękne – przekonuje Andrzej Mikosza, aktor Teatru Lalki
i Aktora w Opolu, Alicję Stronciwilk, rzeczniczkę Prezydenta Miasta. 

Aukcja prac w ramach „Zabierz dziecko na wakacje”, 2001 r.

Chrońmy zwierzątka, ich miejsce jest w lesie – przekonuje dzieci Dorota 
Nowak - aktorka opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu, prowadząca 
warsztaty  teatralno-ekologiczne pt. „Futerkowi więźniowe” z okazji Dnia 

bez futra, MBP, Rynek 3, 2006r
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Imprezy



Jeszcze są piękne i dzikie miejsca w Polsce – otwarcie wystawy w MBP 
pn. „Dzika Polska”  popularyzowaną przez  Stowarzyszenie Pracownia 

na rzecz Wszystkich Istot. MBP, Rynek 3, 2006 r.

Prawda, że pięknie namalowałem... to dla mamy – „Ekologiczna 
torebka”  warsztaty plastyczne. MBP, Rynek 3, 2006 r.

Wybrane egzemplarze kolekcji porcelany Ireny i Romana Gatysów 
procentowane podczas promocji książki Leksykon znaków firmowych 

śląskich fabryk porcelany 1820–1952. Filia nr 5, 2006 r. 
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Każde pokolenie ma swoich poetów. Kim jest współczesny poeta – 
dyskusja z młodzieżą na temat najnowszej poezji z udziałem: Jacka 

Gutorowa, Marty Podgórnik, Krzysztofa Siwczyka, Macieja Meleckiego: 
„Pora Poezji” MBP, Rynek 3, 2007 r.



Niesamowite fotografie, pokazujące okazałe rosyjskie cerkwie, 
przygotowała Rosyjska Agencja RIA Nowosti – mówi Eugeniusz 

Brudkiewicz – Prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy 
Polska–Wschód w Opolu. Otwarcie wystawy fotograficznej

„Kopuły Rosji”, MBP, Rynek 3, 2007 r.

Ciągniemy, ciągniemy, a nuż wyrwiemy – plenerowe czytanie pod 
chmurką „Cała Polska czyta dzieciom”. Filia nr 11, 2007 r.

Obecność poetek mnie uskrzydla – zdaje się mówić uśmiech prezydenta 
miasta Jerzego Majchrzaka. Finał VI edycji „Małych Krajobrazów 

Słowa”, 2001 r.
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Prezydent miasta Wiesław Fąfara i dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej 
Anna Potocka rozmawiają o malarstwie Ryszarda Kowala.

Wystawa retrospektywna. MBP, Rynek 3, 2007 r.



Chwila oddechu... Wszystko gotowe – pracownicy MBP
w Kędzierzynie-Koźlu. Finał X edycji „Krajobrazów Słowa”, 2003 r. 

Biały Anioł z Piwnicy pod Baranami – recital Anny Szałapak. Finał XIV 
edycji „Krajobrazów Słowa”. MBP, Rynek 3, 2007 r.

Władze u śląskiego stołu – promocja Kuchni śląskiej Marka Szołtyska, 
na jubileuszu 55-lecia Biblioteki. Od lewej: Piotr Gabrysz (z-ca 

prezydenta miasta), Ryszard Pacułt (przewodniczący Rady Miasta), 
Ewald Świentek (radny Rady Miasta), 2003

– 169 –– 168 –

Jaka jesteś polszczyzno – o swojej fascynacji słowem mówi
prof. Jan Miodek, Filia nr 5, 2007 r.



„Pippi ciągle żywa” – rodzinny piknik z Pippi
na kozielskiej wyspie, 2007 r.

„Jak zostałem pisarzem” – opowiada pisarz Andrzej Stasiuk
poecie Jackowi Podsiadle. MBP, Rynek 3, 2007 r.

Repliki mundurów pruskich z czasów oblężenia Twierdzy Koźle (1807 r.) 
ze zbiorów Piotra Pałsdziora.  Otwarcie wystawy  „Z historii Twierdzy 

Kozielskiej”. MBP, Rynek 3, 2007 r.
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Kubusiowe smakołyki serwują uczestnikom „Rodzinnych Czytanek” 
uczennice klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1. MBP, Rynek 3, 

2007 r.)



Wreszcie mamy regionalne pismo literackie i możemy publikować – 
spotkanie literackie oraz promocja kwartalnika „Red”; na zdjęciu młodzi 
poeci: S. Kuźnicki, B. Sadulski, D. Jung, R. Wiśniewski. MBP, Rynek 3, 

2007 r.

Polowanie na autografy – Kazimierz Szymeczko podczas Dni Literatury 
dla Dzieci i Młodzieży na kozielskiej wyspie, 2007 r.

„Zrobię sobie papier” – nadodrzańskie rzemiosło (papier ręcznie 
czerpany); warsztaty dla dzieci. MBP, Rynek 3, 2005 r.

37. „Książka łączy – biblioteka integruje” – Tydzień Bibliotek; happening 
na kozielskim rynku, 2005 r.
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„Książka łączy – biblioteka integruje” – Tydzień Bibliotek; happening
na kozielskim rynku, 2005 r.



Rozmowy o Małej Ojczyźnie – rozmawiają Josef Gröger, Ryszard Pacułt 
(przewodniczący Rady Miasta) oraz Brygida Kolenda-Łabuś (z-ca 

prezydenta miasta). Promocja książki Josefa Grögera Kościoły, klasztory 
i kaplice na terenie miasta i dawnej twierdzy Koźle, 2004 r.

Sztuka wymaga ćwiczeń – ferie w Bibliotece. MBP, Rynek 3, 2005 r.

Mamy jedną z pięciu głównych nagród – cieszy się dyrektor Biblioteki 
Helena Bulanda. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie NBP „Z 

ekonomią na ty”. Narodowy Bank Polski, 2005 r.
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Bywają wiersze piękne i pięknie 
odziane, pani – Pani Julio – są 

piękne – spotkanie z Julią 
Hartwig podczas promocji 

książki Mówiąc nie tylko do 
siebie. Filia nr 5, 2003 r.



Marta Fox rozmawia z Tiną Stroheker, pisarką niemiecką, podczas 
promocji książki Frytki w Gliwicach. MBP, Rynek 3, 2006 r. 

Co byś zrobił jakbyś wygrał milion pyto górnik kolegi, dołbych ci zaraz 
połowę. A ty co byś zrobił? Podziękowołbych ci – spotkanie

z prof. Dorotą Simonides, autorką Berów śmiesznych i uciesznych 
podczas Dnia Bibliotekarza. MBP, Rynek 3, 2008 r.

Fascynuje mnie człowiek nierozerwalnie związany z przyrodą
i otoczeniem... – mówi Agnieszka Galantowicz podczas swojej wystawy 

malarskiej. MBP, Rynek 3, 2008 r.
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Laureaci konkursu recytatorskiego Turniej z Twarzą. MBP, 2008 r.



Finał XV edycji konkursu „Krajobrazy słowa” – Karolina Wizner
z Leśnicy – nagroda Marszałka Wojojewództwa Opolskiego,  2008 r.

Nocni goście: Królowa Śniegu i Błazen – „Noc z Andersenem”.
MBP, Rynek 3, 2008 r.

Herbert w hipermarkecie – tego jeszcze nie było! – „Majówka z 
Herbertem”. Plac przed Carrefourem, 2008 r.
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Lećcie do nieba z wierszami poety – „Majówka z Herbertem”. Plac przed 
Carrefourem, 2008 r.



Chciałabym, żebyśmy odkurzyli Herberta, zobaczyli nie tylko Pana 
Cogito, ale także poetę tajemnicy i piękna – to słowa Agnieszki Wolny-

-Hamkało wypowiedziane podczas panelu dyskusyjnego „Moje 
spotkanie z Herbertem” z udziałem młodzieży oraz  Pawła 
Marcinkiewicza i Jacka Gutorowa. MBP, Rynek 3, 2008 r.

 
  

Autobus z Herbertem przez miasto mknie – „Pora Poezji”, 2008 r.

Herbert nie był taki jak jego wiersze – spotkanie z Joanną Siedlecką, 
autorką biografii Zbigniewa Herberta; „Pora Prozy”. MBP, Rynek 3, 

2008 r.
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Ta biblioteka jest dla naszych 
mieszkańców – mówi prezydent 

miasta Wiesław Fąfara.
Otwarcie zmodernizowanej

Filii nr 5, 2008 r.



Nadodrzańska przyroda – eksponaty z wystawy „Słowo w stronę rzeki”. 
MBP, 2006 r.

Model pierwszego statku pasażerskiego zbudowanego w kozielskiej 
stoczni – eksponat z wystawy „Słowo w stronę rzeki”. MBP, 2006 r.

Bóg się rodzi, moc truchleje... – spotkanie wigilijne w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. 1997 r.
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Płonie ognisko i szumią knieje... – spotkanie ogniskowe z okazji Dnia 
Bibliotekarza.
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Lata pięćdziesiąte Lata sześćdziesiąte
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Wyimki z kroniki
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Lata siedemdziesiąte

Spotkanie autorskie kpt. KrzysztofaBaranowskiego i jego wpis do
kroniki biblioteki (1975 r)
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1990
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Władysław Bodnicki

– 188 –

Magdalena Samozwaniec

Wojciech Żukrowski

Leszek Mazan



– 191 –– 190 –

Kira Gałczyńska

Hanna Krall

Ewa Nowacka



– 193 –– 192 –

Kira Gałczyńska

Olga Tokarczuk

Jacek Podsiadło

Paweł Marcinkiewicz
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Joanna OlechBeata Ostrowska

Joanna Kulmowa
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