Wałbrzych, 12 luty 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w 2017 r.
Rok 2017 r. wałbrzyska książnica może uznać za wyjątkowo udany. Oprócz podstawowych zadań
w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, realizowała bogaty program
edukacyjno-kulturalny, a także następne filie biblioteczne zyskały nowe wyremontowane
i nowocześnie zaaranżowane lokalizacje. W I półroczu br. uruchomiono kolejną, wyremontowaną
placówkę biblioteczną, tj. Filię nr 7 z oddziałem dziec. w dzielnicy Piaskowa Góra oraz zainstalowano
nowy sprzęt komputerowy w większości działów/filii bibliotecznych, zakupiony w ramach zadania
pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie
obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy
ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja
budynku przy ul. 1-go Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego, Zadanie nr 3 „Doposażenie w
sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia
dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-020015/16). Wdrażano także nowy system biblioteczny Mateusz, który pozwoli na podniesienie jakości
usług czytelniczych (m.in. rezerwacja zbiorów, powiadamianie sms czytelników o zamówionych
zbiorach, identyfikacyjne karty biblioteczne). Oficjalnemu otwarciu filii na Piaskowej Górze
towarzyszył trzydniowy bogaty program artystyczno-kulturalny, przygotowany wspólnie przez
Bibliotekę i WOK. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Filia 7 z oddz. dziec., oprócz tradycyjnego
udostępniania, mogła zaoferować, m.in. kursy komputerowe dla seniorów i zajęcia multimedialne
dla dzieci i młodzieży, a także bogatą ofertę spotkań i warsztatów dla wszystkich grup odbiorców.
W br. z usług bibliotecznych i oferty kulturalno-edukacyjnej wszystkich działów i filii objętych
w/w projektem skorzystało 104 206 osób, w tym z oferty Filii nr 7 (od momentu otwarcia) – 25 133 os.
W ramach w/w zadania zakończono również remont Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie.
Placówkę wyposażono w nowe meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Termin otwarcia
filii planowany jest w I połowie 2018 r. i będzie połączony z oddaniem całej inwestycji,
tj. mieszkań i części przeznaczonej na siedzibę RWS „Sobięcin”.
Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w latach poprzednich, starała się o dodatkowe środki
zewnętrzne i pozyskała dotacje z następujących źródeł:
I. MKiDN – dofinansowanie na realizację 3 projektów:
 „O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE DZIELNICE” z programu „Partnerstwo dla książki”

„OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW” z programu „Promocja czytelnictwa”
 „KLIMATY AZJI” z programu „Edukacja kulturalna”
II. BIBLIOTEKI NARODOWEJ z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
w 2017 r.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W br. zakupiono 6281 egz. nowości wydawniczych, w tym 5737 książek i 544 zbiorów specjalnych.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczyło stosowne
środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Przekazano je Bibliotece w formie
darowizny rzeczowej - łącznie 668 egz. w/w zbiorów (w tym zbiory specjalne: 648 egz. i książki:
20 egz.) o wartości ogółem 19 987,43 zł. Wydatkowane zostały również środki przyznane z programu
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, tj. 63 900,00 zł oraz wkład własny
– 46 100,00 zł, za które zakupiono ogółem 2365 egz. książek i audiobooków. Zakup nowości
wydawniczych wsparło tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami oraz
czytelnicy przekazujący własne zbiory. Ogólna liczba zbiorów, która wpłynęła do biblioteki w br.
to 8223 egz. na kwotę 177 389,59 zł. W bieżącej prenumeracie, podobnie jak w roku ubiegłym,
znalazły się 154 tytuły gazet i czasopism.
W porównaniu z ubiegłym rokiem biblioteka odnotowała mniejszą liczbę czytelników. Warto jednak
zaznaczyć, że w 2016 r. funkcjonowała do maja Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie,
nieczynna przez cały 2017 r. ze względu na remont nowej siedziby. Konieczne okazało się
też zawieszenie działalności Punktu Bibliotecznego nr 1 przy ul. Wrocławskiej 129 z powodu
wyburzenia budynku. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze ze względu
na przeniesienie jej do nowej siedziby funkcjonowała dopiero od 15 marca 2017 r. Mimo tego
placówka w oddziale dla dorosłych odnotowała widoczny wzrost liczby czytelników i odwiedzin,
co świadczy o zainteresowaniu, jakie budzi nowa biblioteka wśród mieszkańców Piaskowej Góry.
Drastycznie spadła liczba korzystających z komputera i Internetu, co jest zrozumiałe z uwagi
na wzrost dostępności tego medium w społeczeństwie. Powszechny dostęp do informacji za pomocą
urządzeń mobilnych rzutuje na mniejszą ilość odwiedzin w czytelniach. Widoczny jest natomiast
wzrost informacji bibliotecznych i rzeczowych, udzielanych czytelnikom, a jest to podstawowy
wskaźnik usług bibliotecznych. Na stałym poziomie, jeśli wziąć pod uwagę inne główne wskaźniki
czytelnictwa (czytelnicy, odwiedzin, wypożyczenia), funkcjonuje od dłuższego czasu Multimedialna
Filia Biblioteczna, Dział Zbiorów Audiowizualnych oraz Filia nr 6 na Białym Kamieniu.
W 2017 r. nastąpił blisko dwukrotny wzrost liczby odwiedzających Galerię pod Atlantami w stosunku
do roku poprzedniego. Niewątpliwie mają na to wpływ liczne działania edukacyjne dla dzieci
i młodzieży, towarzyszące wystawom.
Generalnie biblioteka oprócz udostępniania zbiorów i udzielania informacji prowadziła w 2017 r.
bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup.
Liczba osób biorących udział w zajęciach i imprezach bibliotecznych utrzymała się na wysokim,
ubiegłorocznym poziomie. W ciągu roku gościliśmy na rozmaitych wydarzeniach ponad 25 tysięcy
osób. Łącznie zorganizowaliśmy w ciągu roku 1 183 imprezy, w których wzięło udział 21 399 osób,
co wskazuje na to, iż średnio na terenie biblioteki odbywają się ponad 4 imprezy dziennie.

Podstawowe dane statystyczne za 2017 r.
Czytelnicy
Filie
Centrala
razem

w tym korzystający z Internetu

Wypożyczenia

Informacje

9327

Odwiedziny

81231

5090

256324

10433

5118

54387

7035

127927

14881

14445

135618

12125

384251

25314
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA
W okresie sprawozdawczym udzielono we wszystkich placówkach bibliotecznych 25314 informacji
oraz odnotowano 110161 wejść na stronę internetową Biblioteki.
Digitalizacja – w 2017 r. wprowadzono do bazy jedynie opisy 49 opisy dżs-ów dotyczących BWA
(lata 2004-2011). Niska liczba wprowadzonych opisów wynika z wdrażania nowego systemu
bibliotecznego i związanych z tym problemów.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna – 67 pozycji dla 33 osób zamawiających. Z naszych zbiorów
wysłano 4 pozycje oraz 2 skany dla trzech innych bibliotek.
Bibliografia Regionalna – w związku ze zmianą programu bibliotecznego istniejąca baza została
zainportowana do nowego programu. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami
w br. wprowadzono 741 opisów.
Kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie
bezpłatnego udostępniania IBUKÓW (dostęp do 3040 książek). Użytkownicy w br. odwiedzili portal
651 razy i korzystali z 3484 książek online. W br. wykupiono także dostęp do LEGIMI - użytkownicy
Biblioteki pod Atlantami mają bezpłatny dostęp do 18 000 tytułów (głównie nowości wydawniczych
i bestsellerów z literatury pięknej, literatury faktu). Z tej usługi skorzystało do tej pory
148 użytkowników.
DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA
I. Sprawozdawczość - w styczniu br. instruktor sporządziła coroczne dokumenty
sprawozdawcze. Do Biblioteki Narodowej zostały przesłane wybrane dane w formie wskaźników
określających poziom czytelnictwa. Na potrzeby biblioteki wojewódzkiej instruktor opracował
i wysłał dane statystyczne za rok 2016 biblioteki powiatowej oraz bibliotek publicznych z terenu
powiatu. Biblioteka pod Atlantami corocznie bierze udział w Badaniu Efektywności Bibliotek
Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek.
II. Szkolenia i instruktaż dla pracowników Biblioteki pod Atlantami - zgodnie z planem
w br. zostały przeprowadzone zebrania szkoleniowe, m.in.:
 Obsługa programu bibliotecznego MATEUSZ – szkol. zewnętrzne
 Przygotowanie informacji i materiałów dla celów promocyjnych
 Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym
 Ochrona danych osobowych w bibliotece
 Podstawy planowania zajęć edukacyjnych
 E-usługi w bibliotece
 Wykorzystanie programów graficznych w promocji biblioteki
 konferencja BIBLIOKREACJE 2, czyli młodzież w bibliotece. Jej tematyka koncentrowała się
na trudnościach związanych z czytelnictwem i uczestnictwem młodych w kulturze. W trakcie
konferencji wypowiedzieli się nie tylko bibliotekarze, ale także literaturoznawcy oraz autorzy
projektów i książek, skierowanych do tej grupy wiekowej. Wzięło w niej udział 68 osób.
Większość z nich to bibliotekarze publicznych bibliotek powiatu i województwa oraz
nauczyciele.
W przyjętej polityce szkoleniowej szczególną troską otoczeni są nowi pracownicy, nie posiadający
wykształcenia kierunkowego. Dla nich realizowany jest cykl instruktażowy „Podstawy wiedzy
bibliotekarskiej”. Część bibliotekarzy cyklicznie bierze udział w spotkaniach warsztatowych
organizowanych przez Biuro ds. Rewitalizacji Miasta.
W sierpniu wałbrzyską książnicę odwiedziła międzynarodowa grupa bibliotekarzy uczestniczących
w Kongresie IFLA we Wrocławiu. Biblioteka pod Atlantami została wskazana (wraz z placówkami
w Czarnym Borze i Świdnicy) jako jedna ze wzorcowych bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku.

3

III. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu:
- Ochrona danych osobowych w bibliotece.
- Obsługa programu bibliotecznego MATEUSZ.
- Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym.
- E-usługi w bibliotece .
W br. instruktor spotykała się indywidualnie z dyrektorami i kierownikami bibliotek powiatu celem
wypełnienia sprawozdań statystycznych za rok 2016 dla GUS oraz analizy działalności bibliotek
samorządowych w świetle wybranych danych statystycznych. Łącznie w trakcie roku udzieliła
21 porad instruktorskich bibliotekarzom powiatu. Z zaplanowanych wizyt instruktorskich
w bibliotekach powiatu, odbyły się w:
- MBP-CK w Boguszowie-Gorcach - omówiono sytuację biblioteki oraz postęp prac związanych
z funkcjonowaniem programu MAK+,
- MBP w Jedlinie-Zdroju - tematyka spotkania: problemy związane z funkcjonowaniem biblioteki
szkolnej w lokalu biblioteki publicznej oraz otwarcie Punktu Uwalniania Książek,
-- BMiG Mieroszów - po zakończeniu remontu biblioteki, zrealizowanego w ramach programu
Infrastruktura bibliotek, dofinansowanego przez MKiDN;
- MBP-CK w Głuszycy - na temat prowadzenia dokumentacji statystycznej w zakresie usług
informacyjnych oraz planów inwestycyjnych na rok 2018;
- GBP w Walimiu - na temat prowadzenia działań kulturalnych w środowisku;
- MBP w Szczawnie-Zdroju - spotkanie dotyczyło ostatnich zmian kadrowych, efektów realizacji
projektu plenerowej czytelni, przygotowań do uroczystego jubileuszu biblioteki w marcu 2018 r.;
- Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze - wizyta związana z nieprawidłowościami
dotyczącymi likwidacji filii w Witkowie Śląskim. Instruktor w porozumieniu z instruktorami
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu,
wynikającego z pominięcia obowiązujących w bibliotekach publicznych procedur. W trakcie
spotkania A. Wojciechowska dokonała też przeglądu dostępnych dokumentów bibliotecznych,
których nie konsultowano wcześniej z biblioteką powiatową. Dotychczasowe prośby podjęcia
rozmów ze strony dyrektora i instruktora „Biblioteki pod Atlantami” pozostają bez odpowiedzi.
W bieżącym roku Dzień Bibliotekarza dla instytucji z terenu powiatu wałbrzyskiego odbył się
w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach. Uroczystość ta została połączona z obchodami 70-lecia tamtejszej
biblioteki publicznej. „Bibliotekę pod Atlantami” reprezentowały dyrektor R. Nowicka oraz instruktor
A. Wojciechowska.
W sierpniu wałbrzyska biblioteka była organizatorem warsztatów pokazowych dla dzieci
i bibliotekarzy z terenu powiatu. Występowała w roli partnera projektu Biblioteki w Czarnym Borze
„Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę”
w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Przedstawiciele pracowników i czytelników
„Biblioteki pod Atlantami” wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektu, które miało miejsce
w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze 21 sierpnia 2017 r.
IV. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP - w br. instruktor przeprowadziła 6 kontroli księgozbioru
pod kątem jego selekcji w wybranych działach i filiach. W grudniu przeprowadzono kontrolę
księgozbioru Filii nr 2 w dzielnicy Podgórze w związku z odejściem na emeryturę jej kierownika.
V. Udział w organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnych - w marcu we współpracy
z Pracownią Regionalną i Dolnośląskim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa instruktor
zorganizowała Konferencję Regionalną „Szlaki kulturowo-religijne Dolnego Śląska”. We wrześniu,
wraz z dyrektorem biblioteki zorganizowała konferencję „Bibliokreacje 2, czyli młodzież
w bibliotece”. Podsumowując działalność w 2017 r. należy stwierdzić, że PiMBP „Biblioteka pod
Atlantami” dołożyła wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy z terenu powiatu wałbrzyskiego
mieli szeroki dostęp do wszelkich usług i zasobów, które oferuje wałbrzyska książnica. Realizowane
były wszystkie podstawowe zadania na rzecz bibliotek i mieszkańców z terenu powiatu.
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POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA
UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – 2017 R.
Dział/Filia

Liczba uczestników

Liczba korzystających z Liczba osób

Liczba udzielonych

imprez

usług biblioteki

informacji

bibliotecznych

korzystających z
komputera

Filie

13790

36206

5090

10433

Centrala

7609

27021

7035

14881

Galeria/Pokój Poety

2080/447

2080/447

-

-

Pozostałe imprezy

3846

3846

-

-

razem

25245

67073

12125

25314

Biblioteka pod Atlantami realizowała w br. działania w ramach projektów ministerialnych:
O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE MIEJSCA, realizowany w ramach programu MKiDN „Partnerstwo
dla książki”, zakładał wzmocnienie funkcji bibliotek w starych dzielnicach miasta jako ośrodków
animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne oraz miejsc spotkań dla każdej grupy
mieszkańców. Miał ODCZAROWAĆ zaniedbane dzielnice miasta i pokazać je jako miejsca ciekawe,
pełne historii. W ramach projektu pracownicy Pracowni Regionalnej przeprowadzili warsztaty
historyczne pod ogólną nazwą "100 lat temu" – zajęcia dla młodzieży z wykorzystaniem zbiorów
Pracowni. Były to prezentacje multimedialne dotyczące historii rewitalizowanych dzielnic (Nowego
Miasta, Starego Zdroju, Białego Kamienia i Śródmieścia). Ponadto zorganizowano m.in.:
 WARSZTATY pisania baśni na bazie książki "Baśniowy Wałbrzych", połączone
ze spotkaniami z autorami publikacji. Wałbrzyscy seniorzy opowiadali dzieciom legendy
naszego miasta.
 "Malowanie czarowanie" - zabawy plastyczne dla najmłodszych w plenerze.
 "Czytać można wszędzie" – akcja czytania legend wałbrzyskich.
 "Zobacz, gdzie mieszkam" – konkurs dla starszej młodzieży na nagranie minifilmu
promującego walory wałbrzyskich dzielnic, poprzedzony warsztatami dziennikarskofilmowymi.
 "Tworzymy historię tego miejsca" – spotkania integracyjne dla mieszkańców, połączone
z pokazem multimedialnym na temat historii dzielnic, opracowanym w oparciu o zbiory
Pracowni Regionalnej. Punktem odniesienia w dyskusji były odwołania do literackich
i filmowych obrazów Wałbrzycha.
 QUESTY czyli wakacyjne zwiedzanie okolicy z zagadkami. Organizacja spotkań odbyła
się przy współpracy z RCWP Biurem Regionalnym w Wałbrzychu.
W całym projekcie zorganizowano ogółem 50 imprez, w których wzięło udział ogółem 1011 osób.
KLIMATY AZJI, CZYLI NIC NIE ZDARZA SIĘ PRZYPADKIEM, był realizowany w ramach
programu MKiDN „Edukacja kulturalna”, miał na celu przybliżenie kultury Azji i dorobku
cywilizacyjnego tej części świata. Do udziału zostali zaproszeni eksperci i znawcy tematu, w tym
osoby reprezentujące środowiska podróżnicze i naukowe, wspierają nas również partnerzy (m.in.
WOK). Z ważniejszych wydarzeń warto wspomnieć:
- Spotkanie z pasjonatką cywilizacji chińskiej, autorką poczytnego bloga „Dawne Chiny”, Elżbietą
Migdał ph. SACRUM I PROFANUM STOLICY TYBETU (1 spotkanie/ 32 os.);
- AZJA W OBIEKTYWIE- cykl filmów dokumentalnych, przedstawiających kulturę i obyczajowość
i współczesne problemy Azji (3 projekcje/ 68 os.);
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- CHIŃSKI DZIEŃ W BIBLIOTECE:, w tym:
a) koncert muzyki chińskiej wykonany na tradycyjnych instrumentach przez Annę Krysztofiak –
artystkę Chóru Filharmonii Łódzkiej. Podczas występu wykonała muzykę nanguan grając na
klawesynie, organach i violi da gamba oraz szeregu instrumentów chińskich i japońskich. W trakcie
koncertu artystka zaprezentowała utwory chińskiej muzyki klasycznej , w tym także śpiew
po chińsku. Elementem aktywizującym słuchaczy była zabawa w postaci niezwykłych przedmiotów
zagadek, a także ceremonia parzenia i picia herbaty, połączona z degustacją. Koncertowi towarzyszy
także słowo o muzyce, dzięki któremu widzowie poznali muzykę i kulturę Chin. Artystka wystąpiła
w oryginalnym stroju z okresu dynastii Qing. Spotkanie to przyciągnęło liczne grono odbiorców
(1 spotkanie/ 72 os.),
b) Smok jako symbol Chin – warsztaty kulturowe dla dzieci ( 1 spotkanie/ 38 os.);
- Orientalna kolekcja w zbiorach ZAKŁADU NARODOWEGO IM.OSSOLIŃSKICH
WE WROCŁAWIU – prelekcja prowadzona przez pracownika zakładu (1 spotkanie/ 31 os.);
- SPOTKANIA AUTORSKIE przybliżające kulturę i literaturę Azji (4 spotkanie/ 362 os.), w tym: Iwona
Chmielewska /27 os./, Krzysztof Wielicki/150 os./, Wojciech Jagielski/ 85 os./ ,Joanna Bator /100 os/.
Wszystkie spotkania dotyczyły azjatyckiego obszaru kulturowego. Każdy z autorów pod różnym
kątem przybliżył tematykę Azji. Tak znane nazwiska i bardzo ciekawy sposób przedstawienia
problemu spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu.
- SKOKI W DAL AZJI - WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA DZIECI prowadzone przez
M. Dzwonkowskiego (3 warsztaty/ 67 os.);
- WYSTAWA FOTOGRAFICZNA autorstwa Patrycji Dzwonkowskiej, pokazujące zdjęcia z wędrówki
po Chinach, Kirgistanie, Tadżykistanie, Birmie i Tajlandii (1 wystawa/ 290 os.);
- SPOTKANIE W KLIMATACH HARUKI MURAKAMIEGO – konkurs internetowy na najlepszą
recenzję wybranej książki Murakamiego (1 konkurs/ 20 os.);
- MADE IN CHINA - cykl międzypokoleniowych warsztatów kulturoznawczych, które poprowadził
autor książek podróżniczych Robb Maciąg (4 warsztaty/ 99 uczestników);
- KULTURA, NO WŁAŚNIE! KAŻDA Z NICH TO BAŚNIE – cykliczne warsztaty z wykorzystaniem
multimediów, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Podczas tych zajęć czytano i omawiano
baśnie z krajów azjatyckich (8 spotkań/ 117 os.);
- WSIĄŚĆ DO POCIĄGU, NIE BYLE JAKIEGO - warsztaty multimedialne dla młodzieży
(4 spotkania/ 100 os.);
- WSZYSTKIE BARWY AZJI - warsztaty ilustratorskie dla dzieci, w oparciu o bajki i baśnie azjatyckie
(11 spotkania/ 126 os.);
- WĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI - warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy zapoznali
się z podstawowymi zasadami japońskiej sztuki składania papieru (5 spotkań/ 49 os.);
- W CHIŃSKIM SALONIE - prelekcja Magdaleny Woch, specjalisty ds. turystyki i kultury Zamku
Książ w Wałbrzychu, ilustrowana pokazem slajdów, opowieściami o kulisach powstania Salonu
Chińskiego w Zamku Książ , zainteresowaniach jego właścicieli orientalizmem oraz ich podróżach na
wschód ( 1 spotkanie/ 36 os.);
- KreAzja- multimedialny pokaz zdjęć autorstwa członków Stowarzyszenia Dzieci Orientu,
z ich wizyty w Indiach (1 spotkanie, ok. 20 uczestników);
- TEATRZYK KAMISHIBAI – warsztaty dla dzieci pisania i opowiadania baśni (3 spotkania/ 42 os.)
- CHINY – ŻYCIE CODZIENN - prelekcja Tomasza Kocińskiego – prezesa Wrocławskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury (1 spotkanie/ 32 os.).
Nie udało się niestety zorganizować warsztatów dla seniorów ZABAWY Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM.
W to miejsce zaproponowano prelekcję „JAPONIA – KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI I LODÓW O SMAKU
ZIELONEJ HERBATY”, którą przygotował i przestawił Bolesław Grabowski- podróżnik, pasjonat
kultury azjatyckiej (1 spotkanie/ 30 os.). Nie odbyła się także wystawa fotograficzna Tomasza
Kocińskiego, ale w to miejsce zorganizowano MIGAWKI Z CHIN –wystawę fotografii Elżbiety
Migdał (1 spotkanie/ok.60 os.).
W całym projekcie zorganizowano ogółem 56 wydarzenia dla 1691 osób.
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OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW, realizowany w ramach programu MKiDN „Promocja
czytelnictwa”, wykorzystał komiks jako medium, po które sięgają szczególnie chętnie młodzi
czytelnicy, wychowani w kulturze obrazu. Z ważniejszych wydarzeń projektowych warto wymienić:
 Wieczorne komiksowo – wieczorne zajęcia dla dzieci, w ramach których odbyły się warsztaty
tworzenia komiksu, gra detektywistyczna „Gdzie jesteś Scooby Doo!”, poprowadzona przez
Klub Fantastyki pod Atlantami.
 Akcja Kreacja – W imprezie na świeżym powietrzu wzięły udział dzieci i młodzież w wieku
od 7 do 16 lat. Uczestnicy tworzyli ulubionych bohaterów ze świata ich wyobraźni.
 A TO CI HISTORIA! – warsztaty komiksu historycznego, ukazującego wybrane wydarzenia
z historii Polski.
 KOMIKS NA DUŻYM EKRANIE - projekcje kinowych ekranizacji znanych komiksów,
pochodzących ze zbiorów biblioteki (6 seansów/ 86 os.).
 SPOTKANIA AUTORSKIE i WARSZTATY z autorami, ilustratorami oraz wydawcami
komiksów (m.in. Szymon Teluk, Edward Lutczyn, Piotr Kania, Przemysław TRUST
Truściński, Joanna Zagner-Kołat, Agata Matraś, Joanna Karpowicz, Berenika Kołomycka,
Witold Tkaczyk).
 TYDZIEŃ JAK Z KOMIKSU (2- 6.10) – impreza czytelnicza. Oprócz spotkań autorskich
i warsztatów z udziałem uznanych autorów i ilustratorów oraz wydawców komiksu, odbyły
się m.in.: prelekcja nt. historii komiksu, panel dyskusyjny z udziałem młodzieży, autorów
i wydawców komiksów, targi komiksu z udziałem wydawnictw: Ziz Zin Press, Timoff,
TADAM, giełda komiksów, zorganizowana przez członków Klubu Fantastyki pod Atlantami.
 WYSTAWY TEMATYCZNE: „Edward Lutczyn: stare i…nowe”; „Linia narysowanej historii”,
autorstwa Witolda Tkaczyka z Wydawnictwa Zin Zin Press oraz ekspozycję prac uczestników
Akcji-Kreacji.
W całym projekcie zorganizowano ogółem 51 imprez, w których wzięło udział ogółem 1580 osób.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK (od 9 do 19 maja) został zainaugurowany akcją czytelniczą w śródmieściu
ph. „…Nie ma miejsca dla motyli w szarych miastach…”. Dla dzieci zorganizowano m.in. warsztaty
komiksu, prowadzone przez ilustratora Szymona Teluka, przedstawienie pt. „Książka przed sądem”
w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. Odbyły się również happening ulicami Podzamcza „Czytać
można wszędzie” oraz działania plastyczne w wielu punktach miasta ph. AkcjaKreacja. Dla dorosłych
czytelników przygotowano spotkania autorskie: Krzysztofa Kopki, autora książki „Złoty pociąg” oraz
popularnego dziennikarza i publicysty, Szymona Hołowni. W Filii nr 7 na Piaskowej Górze
zorganizowała imprezę „Wieczorową porą w bibliotece”. W br. w programie Tygodnia Bibliotek
znalazły się obchody Dni Mariana Jachimowicza (15-17 maja).
DNI MARIANA JACHIMOWICZA - w tegorocznym programie znalazły się m.in.:
 „Jachimowicz w podróży” – akcja w przestrzeni miejskiej, inaugurująca obchody
 Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (PG nr 1)
 Galeria pod Atlantami – spotkanie autorskie: „Pomyśl siebie – Stań się na nowo”, spotkanie
z Urszulą Zyburą i jej poezją, inspirowaną twórczością i osobą Mariana Jachimowicza.
 „Słowa na wiatr” – akcja czytelnicza w Rynku.
 Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (PG nr 1).
 „Zapach lipy i inne opowiadania” spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem
 warsztaty literackie A. Lizakowskiego: „Różewicz, Jachimowicz podobieństwa i różnice”.
 Regionalny Konkurs Plastyczny ph. „Moje widzenie wierszy Mistrza”.
Ogółem w Dniach wzięło udział ponad 100 osób.
NOC BIBLIOTEK - po raz kolejny biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod
hasłem „Czytanie porusza”. Impreza obyła się 3 czerwca br., miała charakter familijny. Najmłodsi
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obejrzeli przygody małego Pingwinka Pik-Poka, które przedstawił Teatr Humoru Igraszka. Młodzież
wzięła udział w 2 warsztatach kulturowych, przygotowanych przez Fundację Go’n’Act z Wrocławia.
Wieczorem, dla dorosłych czytelników, zorganizowano spotkanie ze znanym reportażystą,
Mariuszem Szczygłem. Głównym punktem imprezy było nocne, rodzinne zwiedzanie biblioteki, która
na tę noc zamienia się w bajkowa krainę. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie
Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z Gminy Wałbrzych.
W Nocy Bibliotek uczestniczyło łącznie 230 osób.
SPOTKANIA AUTORSKIE - w br, zorganizowano dla dorosłych czytelników w bibliotece centralnej
oraz na filiach na Podzamczu i Piaskowej Górze wiele ciekawych spotkań z:
 Magdaleną Grzebałkowską - znaną i cenioną reportażystką. Podczas spotkania szczególnie
rozwinięty został wątek jej ostatniej książki „1945. Wojna i pokój”. Autorka ujawniła na koniec,
że zbiera materiały do książki o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim; szuka ich także
w Wałbrzychu.
 Agnieszką Lingas-Łoniewską – urodzoną w Wałbrzychu autorką, która z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich opowiedziała o pracy nad swoimi książkami, czym inspirowała
się przy pisaniu najnowszych książek „Boys from Hell” oraz Wszystko wina kota, w której główni
bohaterowie odwiedzają Wałbrzych.
 Tomaszem Raczkiem - teatrologiem, krytykiem filmowym, publicystą, autorem programów
telewizyjnych i radiowych (spotkanie zorganizowano w związku z otwarciem Filii nr 7 ).
 Joanną Bator - pisarką, publicystką, autorką esejów, powieści i opowiadań, laureatką Nagrody
Nike. Autorka promowała swoją najnowszą książkę „Rok królika”. Po raz drugi autorka gościła w
grudniu, w ramach projektu „Klimaty Azji” i promowała najnowszą książkę pt. „Purezento”.
 Kariną Obarą – urodzoną w Wałbrzychu autorką, która opowiedziała o swojej twórczości
oraz promowała najnowszą książkę „Granice”.
 Krzysztofem Liegmannem - twórca i pomysłodawca, a obecnie Prezesa Zarządu firmy Architekci
Umysłu, który promował swoją pierwszą książkę „Życie i 101 przyjaciół”,
 Krystyną Czubówną - dziennikarką, publicystką i najpopularniejszą polską lektorką,
która czytała fragmenty prozy Swietłany Aleksijewicz.
 Hannibalem Smoke - pisarzem, dziennikarzem i grafikiem związanym z Dolnym Śląskiem
 Agnieszką Kossowską – mamą niepełnosprawnego Franka i zdrowej Natalii, autorką bloga
„Dzielny Franek”, autorką książki „Duże sprawy w małych głowach”, która z okazji Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji osób
niepełnosprawnych w Polsce.
 Szymonem Hołownią – dziennikarzem, publicystą, prowadzącym programy "Mam Talent!"
i "Mamy Cię!", który opowiadał o swojej twórczości i o działaniach dwóch Fundacji.
 Mariuszem Szczygłem – reportem i pisarzem, autorem m.in. książek na temat Czechów,
a także twórca cyklu książek „Projekt Prawda” (spotkanie w ramach Nocy Bibliotek).
 Kabaretem Elita - podczas którego jego członkowie opowiadali nie tylko o historii
i początkach powstania współpracy, lecz również zaprezentowali swoją twórczość.
 Krzysztofem Wielickim - polskim taternikiem, alpinistą i himalaistą, pierwszym zdobywcą
ośmiotysięcznika zimą, autorem książki „Mój wybór”.
 Wojciechem Jagielskim, reportażystą, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej, autorem
książek m.in. „Wszystkie wojny Lary” i „Modlitwy o deszcz”.
 Iwoną Chmielewską, ilustratorką i twórczynią autorskich książek obrazowych, zwanych picture
bookami, wydawanymi m.in. w Azji, uhonorowanymi wieloma prestiżowymi nagrodami.
 Vaclavem Vokolkiem - czeskim pisarzem i malarzem, autorem bibliofilskich książek graficznych
i projektów fotograficzno–literacko-muzycznych.
 Małgorzatą Purzyńską, autorką biografii Tadeusza Rolke „Moja namiętność”, która
zaprezentowała swoją książkę w rozmowie z samym artystą. Spotkanie uświetniło wernisaż
wystawy nestora polskiej fotografii T. Rolke, prezentowanej w Galerii pod Atlantami.
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Dzieci i młodzież zaproszono na spotkania autorskie: z Katarzyną Ryrych (z okazji Dnia Książki
Dziecięcej), Andrzejem Ziemiańskim (w ramach Tygodnia Fantasy), Grażyną Bąkiewicz (w ramach
akcji „Z książką na walizkach”), Marcinem Pałaszem (podczas konkursu „Pożeracze książek”) oraz
Ewą Nowak, autorką popularnych powieści dla młodzieży. Dwa warsztaty dla najmłodszych
poprowadziła Marianna Oklejak, sławna ilustratorka młodego pokolenia, autorka książki „Cuda
wianki”.
DZIECIĘCE KONCERTY W BIBLIOTECE – dwa razy do roku (latem i zimą) organizowane
były koncerty w MFB, które prowadził Józef Wiłkomirski. 17 czerwca po raz kolejny zaśpiewały
Wałbrzyskie Wróbelki kierowane przez Małgorzatę Wiłkomirską, a swoje utwory wykonał także
Zespół Muzyczny z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 pod batutą Aleksandry
Strzygockiej. 16 grudnia w świątecznym kolędowaniu wzięły udział Wałbrzyskie Wróbelki, Grające
Brzdące, Chór Millenium oraz licznie zgromadzona publiczność, a wszystkim zawiadywał maestro
Józef Wiłkomirski.
OTWARCIE FILII NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM NA PIASKOWEJ GÓRZE
W związku z uruchomieniem nowej siedziby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze
w dniach 10-12 marca Biblioteka wraz z WOK-iem zorganizowała wielkie otwarcie ph. „Piaskowa
Góra-Reaktywacja”. 10 marca w obecności przedstawicieli władz i instytucji miejskich uroczyście
otwarto siedzibę przy ul. Broniewskiego 65A. Wieczorem zaproszono czytelników na spotkanie
z Tomaszem Raczkiem, a w kolejnych dniach na warsztaty oraz zabawy dla dzieci i młodzieży, w tym
m.in. podróżnicze z Robertem Maciągiem, artystyczne z Małgorzatą Rzempowską-Skórą, teatr
kamishibai, kiermasz książek. WOK realizował równolegle swoją ofertę koncertu, zajęć i warsztatów.
ROK JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO
W ramach obchodów w 2017 Roku J. Conrada zorganizowano dla młodzieży i osób dorosłych
wykłady „Twórczość Josepha Conrada jako inspiracja dla twórców filmu” oraz „Polscy pisarze
o Conradzie”, wygłoszone przez Jarosława Górskiego – pisarza, dziennikarz i krytyka literackiego,
zajmującego się popularyzatora humanistyki.
III WAŁBRZYSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – także
nawiązywał do Roku J. Conrada oraz Roku Wisły. W związku z tym, ta edycja Przeglądu poświęcona
była szeroko pojętej „wodzie”. W tym roku po raz pierwszy honorowy patronat nad Przeglądem
objęło Stowarzyszenie Autorów Polskich odział w Wałbrzychu. Wpłynęło 65 prac - wybrano 13.
KIERMASZ RĘKODZIEŁA - 29 i 30 marca w bibliotecznym atrium regionalni twórcy zaprezentowali
piękne i oryginalne świąteczne, i nie tylko, wyroby. W czasie trwania kiermaszu można było
podziwiać artystów przy pracy, a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło
ręcznie malowane, drewniane rzeźby.
OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI
„MAGICZNE FERIE W BIBLIOTECE”
Zajęcia dla dzieci odbywały się w terminie 13-24 lutego 2017 r. Oferta zawierała liczne zajęcia
literackie, edukacyjne, warsztatowe, projekcje i pokazy multimedialne, które zorganizowano w Dziale
Dziecięco-Młodzieżowym biblioteki głównej, Multimedialnej Filii Bibliotecznej, Filii nr 1 dziecięcej,
Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym, Filii nr 13. Różnorodna tematyka zajęć oparta była m.in. na bazie
literatury popularno-naukowej. Podczas ferii w bibliotece obchodzono Międzynarodowy Dzień Kota.
Zorganizowano również zajęcia z okazji Dnia Języka Ojczystego nt. błędów językowych, popełnianym
na co dzień oraz różnic między językiem literackim, potocznym a gwarą. Odbyły się także warsztaty
wielokulturowe pt. „Magia w kulturach świata”. W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu
ostatniego dnia ferii odbył się Turniej Gier Planszowych. Łącznie we wszystkich formach zajęć
zaproponowanych przez bibliotekę wzięło udział 705 dzieci.
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WAKACJE W BIBLIOTECE PH. „WSZYSTKIE BARWY ŚWIATA”
W miesiącach wakacyjnych swoją ofertę dla dzieci i młodzieży realizowały 3 placówki:
Dział Dziecięco – Młodzieżowy (od 31 lipca do 25 sierpnia), Multimedialna Filia Biblioteczna
(od 26 czerwca do 21 lipca) oraz Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym (od 17 lipca do 11 sierpnia) .
We wszystkich tych placówkach przygotowane zajęcia odbywały się według tego samego rozkładu:
LITERACKIE PONIEDZIAŁKI - warsztaty literackie oparte na baśniach z różnych stron świata.
WARSZTATOWE WTORKI- warsztaty plastyczne oraz multimedialne przybliżające dorobek różnych
kręgów kulturowych.
BAJKOWE ŚRODY - projekcje i wspólne czytanie bajek.
EDUKACYJNE CZWARTKI –pokazy i zabawy edukacyjne poszerzające wiedzę o człowieku i świecie.
ROZRYWKOWE PIĄTKI - gry stolikowe i planszowe, zabawy słowne i ruchowe.
W każdym tygodniu, czytając baśnie, bajki i podania, dzieci poznawały inny rejon świata oraz jego
kulturę. Największą frekwencję odnotowały warsztaty plastyczne, głównie origami i mangi.
Szczególną atrakcją wakacji w bibliotece były profesjonalne warsztaty plastyczne „Kreacja bohatera
fikcyjnego”, które poprowadzi ilustrator i autor komiksów Szymon Teluk 18 lipca w Filii nr 7
i Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Łącznie odbyło się 60 zajęć, w których wzięło udział 681 osób.
FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM
„Biały Kamień czyta” - w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom biblioteka
na Białym Kamieniu w dniach 1-9.06 zorganizowała cykl działań promujących ideę czytania pod
hasłem „Czytanie zbliża” (m.in. happening „Czytanie nie boli - czytaj do woli”, teatrzyk kamishibai,
przybliżyła świat książek i gier paragrafowych, a głośno dzieciom czytali czytelnicy, przedstawiciele
RWS-u oraz pracownice Biura ds. Rewitalizacji Miasta.
„Ogród dobrych słów” – warsztaty literackie przeprowadzone przez p. Marię Widerowską
z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM
Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki” – cykliczne spotkania z książką skierowane do całych
rodzin. Pomagają one kształcić nawyk rodzinnego głośnego czytania, a także są świetną okazją
do tego, by dzieci z rodzicami spędzały wspólnie czas razem czytając i bawiąc się.
Bajkowy Klub Malucha - zajęcia popołudniowe, przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 4 roku
życia. Aktywny udział biorą w nich zarówno dzieci jak i ich rodzice czy opiekunowie.
Mali odkrywcy - blok zajęć dla dzieci z klas wczesnoszkolnych oparty na książkach z cyklu „Nela,
mała reporterka” czy „Zwierzaki świata” Martyny Wojciechowskiej.
Klub Gier Planszowych – cykliczne spotkania fanów gier planszowych.
MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA
Akademia Młodego Artysty – cykliczne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
w czasie których poznają różne techniki plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów.
Klub Czytających Rodzin – cykliczne spotkania literacko-plastyczne skierowane do wszystkich dzieci
i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, poprzez wspólne czytanie.
Tekst staje się kanwą do dalszych zabaw dydaktycznych.
Bajkowy Klub Malucha – cykl spotkań dla najmłodszych dzieci w wieku do 3 lat wraz z rodzicami.
Kultura, no właśnie! Każda z nich to baśnie” – nowy cykl zajęć literackich z wykorzystaniem tekstów
baśni i multimediów, skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Tematyczne miesiące – zajęcia literacko-multimedialne skierowane do grup zorganizowanych –
uczniów szkół podstawowych. Każdy miesiąc poświęcony był innemu zagadnieniu.
Spotkanie z Ireną Raszke – 12 maja odbyło się spotkanie z wałbrzyską poetką, która odczytała swoje
wiersze przedszkolakom z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Wałbrzychu.
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II edycja konkursu Mistrz Pięknego Czytania - 11 października odbył się finał konkursu, na który
przybyli zwycięzcy klas IV-VII, wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Do konkursu zaproszone zostały
szkoły podstawowe z Piaskowej Góry i Podzamcza.
Konkurs piosenki patriotycznej w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 14.
Spotkania przy planszówkach - raz w miesiącu organizowane były spotkania dla miłośników gier
planszowych.
FILIA NR 13
Świerszczykowy Klub Książkowy – cykliczne spotkania, podczas których dzieci głośno czytały,
rozwiązywały krzyżówki z czasopisma „Świerszczyk”, grały w Kwadratową Grę Powieściową.
„Kartka z wakacji” – najmłodsi czytelnicy filii wzięli udział w I Regionalnym Konkursie Plastycznym,
zorganizowanym przez Biuro Poselskie K.I. Mrzygłockiej. Czworo z nich zostało jego laureatami.
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
Z książką na walizkach – w ramach największej dolnośląskiej imprezy czytelniczej, odbyło się
spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów.
Zaczytane Rodziny – cykliczne spotkania rodzin, którym bliska jest idea głośnego czytania i zabawy
z dziećmi.
Powiatowy konkurs „Literowanie na śniadanie” – uczniowie sześciu szkół podstawowych
z Wałbrzycha i okolic zmagali się zagadnieniami z języka polskiego: ortografią i dawnymi wyrazami.
Konkurs czytelniczy „Pożeracze Książek” - 12 grudnia odbył się finał XII Edycji Powiatowego
Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”. Motywem przewodnim konkursu była twórczość
Marcina Pałasza, a sam autor był gościem honorowym tej edycji. W tegorocznej rywalizacji
wystartowało siedem szkół. Po konkursowych zmaganiach odbyło się spotkanie autorskie M. Pałasza,
uroczyste podsumowanie konkursu w trzech kategoriach (literackiej, czytelniczej i plastycznej) .
IV Tydzień Fantasy – święto miłośników fantastyki, podczas którego zaproszeni goście czytali
dzieciom legendy Dolnego Śląska”, odbyło się spotkanie autorskie Andrzeja Ziemiańskiego, autora
takich książek jak „Achaja” czy „Zapach szkła” i wyświetlono filmy z cyklu „Legendy Polskie”
w reżyserii Tomasza Bagińskiego oraz reżyserską wersję filmu „Hobbit niezwykła podróż”. Klub
„Fantastyka pod Atlantami” obchodził swoje pierwsze urodziny. Dla najmłodszych uczestników i ich
rodzin odbyły się warsztaty plastyczne „Domek Hobbita” oraz spotkanie z teatrzykiem Kamishibai.
„Jak nie czytam jak czytam!” – akcja masowego czytania na Placu Magistrackim, podczas której
bibliotekarze z Biblioteki pod Atlantami oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie PSP nr 28 głośno
czytali przyniesione ze sobą ulubione komiksy.
ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
„Co tak pięknie gra?” – prowadzone we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Wałbrzychu
cykliczne zajęcia mające na celu przybliżenie uczestnikom poszczególnych grup instrumentów.
Zaproszeni goście – uczniowie ZSZM wraz z opiekunami - przedstawiali pokrótce budowę i historię
instrumentów, czemu każdorazowo towarzyszył minikoncert. Bibliotekarze przygotowywali
przerywniki multimedialne, literackie i plastyczne, nawiązujące do tematyki zajęć.
„Duże sprawy małych ludzi” – projekcje filmowe bajek oraz przyrodniczych i edukacyjnych filmów.
dla zorganizowanych grup z wałbrzyskich szkół i placówek wychowawczych, podczas których
omawiane są również przedstawione na ekranie zagadnienia.
Poranki filmowe – seanse dla grup zorganizowanych z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
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OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej,
głównie z zakresu fantastyki (org. Filia Nr 7 z oddziałem dziecięcym)
Noc detektywów – podczas zajęć, które odbyły się w nocy z 17/18 marca, prowadzący Krzysztof
Petek zaprezentował pokaz samoobrony, opowiadał o swoich przygodach w trakcie egzotycznych
podróży. Główną atrakcją było poszukiwanie skarbu w bibliotece i jej okolicach. Dopełnieniem nocy
był wykład policjanta o technikach śledczych i pokaz sprzętu, jakim na co dzień posługują się
policyjni specjaliści od zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa (org. MFB)
Klub „Fantastyka pod Atlantami” – cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką
fantasy, podczas których m.in. omawiano rodzimą mitologię jako pomysł na polską fantastykę,
odbywały się sesje RPG. Klub zorganizował dwa turnieje Hearthstone: Heroes of Warcraft dla graczy
początkujących i zaawansowanych (org. DDM).
„Beksiński – zbliżenia” – spotkanie obejmowało: jednodniową wystawę prac artysty,
wypożyczonych z Muzeum Historycznego w Sanoku (fotografie, grafiki komputerowe, fotomontaże)
w otoczeniu których odbył się multimedialny wykład biograficzny (org. Fonoteka).
Profilaktyka uzależnień – w kwietniu i czerwcu odbyły się zajęcia składające się z prezentacji
multimedialnej połączonej z warsztatem prowadzonym przez Annę Karczewską-Smolan i Kaję
Szwajgier z Działu Profilaktyki Uzależnień MOPS. Oprócz używania niebezpiecznych substancji
(z naciskiem na dopalacze), tematyka spotkań obejmowała również zjawisko przemocy (domowej
rówieśniczej, seksualnej) oraz kwestie bezpieczeństwa w sieci (org. Fonoteka).
„(Wy)komiksuj z nami” – cykl praktycznych warsztatów tworzenia komiksu, połączony
z poznawaniem zbiorów bibliotecznych z tej dziedziny (org. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym).
„Lekcje z ZUS” - projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mający
na celu wprowadzenie i poszerzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych (org. MFB).
„Józef Piłsudski – nietypowy człowiek na nietypowe czasy” – zajęcia prezentujące osobę Marszałka,
związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości (org. MFB).
OFERTA KULTURALNA I EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM
Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania literackie, w trakcie których omawiane były ciekawe
książki, m.in. „Zakonnice odchodzą po cichu” Marty Abramowicz, „Żeby nie było śladów” Cezarego
Łazarewicza i „Góra Tajget” Anny Dziewit-Meller.
„Rodzic w bibliotece: misja dziecko” – prowadzone przez psycholog Joannę Zawiszę-Smejlis
spotkania organizowane we współpracy z Samorządowym Integracyjnym Przedszkolem nr 17.
Skierowane przede wszystkim do rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.
Dzięki wspólnym spotkaniom biblioteka dała rodzicom możliwość stworzenia stałej grupy, która
będzie się wspierać.
Klub Młodych Mam – spotkania organizowane dla młodych mam z dziećmi, ale również dla tych,
które dopiero planują potomstwo. W trakcie spotkań omawiano temat macierzyństwa we wszystkich
jego aspektach.
Spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji – myślą o włączeniu się w jego obchody, zorganizowano
spotkanie literackie, poświęcone Halinie Poświatowskiej, które wzbogacono prezentacją slajdów
i fragmentami oryginalnych nagrań poetki, czytającej swoje wiersze.
„Horror w Literaturze” – spotkanie zorganizowane wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.
Uczestnicy obejrzeli film pt. „Cloverfield Lane 10” a wprowadzeniem do filmu była prelekcja, którą
zaprezentował bibliotekarz. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja.
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MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA
Kursy komputerowe dla seniorów – cztery cykle zajęć komputerowych, które pozwoliły seniorom
na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu.
Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” – cykliczne spotkania, których celem było kreowanie mody
na czytanie i promowanie aktywnego udziału w życiu literackim.
Spotkania z Mistrzem – cykliczne spotkania, podczas których J. Wiłkomirski opowiadał o swoich
podróżach. Wszystkie prelekcje wzbogacone są prezentacjami zdjęć z odwiedzanych miejsc. 11 marca
odbyło się uroczyste, 100. spotkanie, połączone z okolicznościową publikacją.
„Porozmawiajmy o…” – cykliczne spotkania, podczas których zaproszeni gości omawiali
różnorodne zagadnienia, m.in. życia i twórczości Stanisława Vincenza, historii ubezpieczeń
społecznych, czy zasad „Bezpiecznego seniora. Te ostatnie poprowadzili funkcjonariusze Miejskiej
Komendy Policji w Wałbrzychu, którzy mówili m.in. o tym jak nie stać się ofiarą przestępstw.
Akademia Zdrowia – cykliczne wykłady dr Aleksandry Krajewskiej – lekarza psychiatry
i certyfikowanego terapeuty. Pierwszy dotyczył depresji, która jest jednym z najczęściej
występujących zaburzeń psychicznych. Drugi - zaburzeń snu i bezsenności.
Kino w bibliotece – w pierwsze czwartki miesiąca odbywały się projekcja filmów z cyklu „Literatura
na ekranie”, na której przedstawiano adaptacje książek filmowych. W trzeci czwartek miesiąca
można było zobaczyć filmy z cyklu „Warto obejrzeć”.
Wakacyjne Kino w Bibliotece – dodatkowe letnie seanse dla dorosłych.
Spotkanie „E-pasjonaci” – warsztaty multimedialne dla seniorów w ramach kampanii „Tydzień
z Internetem 2017”. Użytkownicy mogli się zapoznać z korzyściami, jakie daje możliwość
prowadzenia bloga, czy też vloga.
ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka – cykl spotkań oparty na założeniu, że potrzebne
są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych lub wysłuchanych książkach.
„Popołudnia z książką” - cykliczne spotkania, których celem była aktywizacja i integracja
czytelników organizowały także Filia nr 1, nr 13 , Filia nr 3 z oddziałem dziec., Filia nr 6 z oddziałem
dziec.
WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA
Akademia Ludzi z Pasją – cykl 8 spotkań z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania:
• Monika Maciejczyk i Wiesław Żywicki, opowiadali o wspólnej pasji zbierania kamieni,
ich malowania i tworzenia z nich różnych figur. Piszą poezję i prozę, podróżują i fotografują.
• „Walentynki historycznie”, to temat kolejnego spotkania z Mateuszem Wyrzykowskim
o perypetiach miłosnych słynnych par oraz zwyczaje związane ze sztuką uwodzenia.
• Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru z Danutą Gołdon-Legler, pasjonatką teatru,
muzyki, filmu oraz podróży.

• Z okazji Roku Józefa Piłsudskiego i 150 rocznicy urodzin odbyło się spotkanie
z dr hab. Dorotą Sulą. Opowiedziała uczestnikom, o marzycielu i strategu Piłsudskim.
 Danuta Węgłowska, której pasją jest bukieciarstwo i aranżacje ogrodów przedstawiła dwie
prezentacje: projektowanie ogrodów i dekoracje florystyczne.
 Z „Kalinowego Gaju” to spotkanie z blogerką Kaliną Papierską, która projektuje rozmaite
przedmioty z drewna i posiada niezwykłą kolekcję lalek.
 „Droga do niepodległości” – początek cyklu, który będzie kontynuowany w przyszłym roku.
 „Rok Rzeki Wisły” - spotkanie z Iwoną Tumidajewicz, która zapoznała czytelników
z walorami turystycznymi, ekologicznymi, gospodarczymi Wisły oraz opowiedziała wiele
ciekawych, związanych z rzeką historii.
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„Kobietą po prostu się jest” – program artystyczny z okazji Dnia Kobiet, w którym wystąpili:
Ewa vel Viola, Natalia Kłapińska, laureatka wałbrzyskiej edycji „Mam Talent”, Artur Jarmułowski
„Arturro” oraz szantowa „Grupa Dużego Ryzyka”.
Liberatorium – autorski wykład Jakuba Grzybka, który zaprezentował rzadko występujące
na księgarskich półkach woluminy i inne, szeroko rozumiane, ciekawostki literackie. Na koniec
wałbrzyski kolektyw Paper_Sound zaprezentował improwizowany program łączący muzykę
ze słowem. Wystąpił Jakub Grzybek i wiolonczelistka Filharmonii Sudeckiej Bożena Papała.
Spektakl „Hotel Chwil” – wystawiony przez grupę teatralną „Jestem Hej”. Sztuka została
poprzedzona krótkim recitalem zdolnej, młodej wokalistki, laureatki wałbrzyskiej edycji „Mam
Talent” Angeliki Krynickiej.
ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZULANYCH
Kąpiel w dźwiękach gongu – doroczny koncert, który w harmonijny sposób łączy muzykę i relaks,
wywoływany wibracjami towarzyszącymi grze na instrumentach (gongi i misy tybetańskie).
Seanse pod Atlantami oraz Kino na wakacje – spotkania filmowe skupione na zmianach
zachodzących we współczesnym świecie i związanych z nimi wyzwaniach, podczas których
wyświetlano m.in. „The Big Short”, „Anomalisa”, „Ja, Daniel Blake”, „Snowden”, „Prorok”.
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
Kurs komputerowy – kolejna edycja szkoleń I i II stopnia dla seniorów, które pozwalają starszym
osobom na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu, a także ułatwiają codzienne
załatwianie spraw.
OFERTA EDUKACYJNA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW
Spotkania dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu – prowadzone w formie prelekcji i prezentacji
multimedialnej umożliwiły kontakt z książką i literaturą (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).
Spotkania dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 – przeprowadzone w formie pogadanek,
zajęć plastycznych i zabawy. W trakcie zajęć z tą grupą dzieci dużą wagę przywiązuje się do głośnego
czytania (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym/MFB)
„W baśniowym świecie” – zajęcia literackie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).
„Moje hobby, moje pasje” – zajęcia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 oraz
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu, podczas których młodzież miała okazję
dowiedzieć się nt. blogów oraz jak je prowadzić (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).
Pokazy multimedialne – dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Oddziału
Psychiatrycznego Zamkniętego przybliżające historię regionu i jego zabytki (org. Dział Informacji
Naukowej i Czytelń).
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU, w ramach którego gościła autorka książki „Duże
sprawy w małych głowach” - Agnieszka Kossowska, mama niepełnosprawnego Franka i zdrowej
Natalii, autorka bloga „Dzielny Franek”. Autorka opowiadała o swojej książce, w której przedstawiła
świat widziany oczami dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
OFERTA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ
Konferencja Regionalna „Szlaki kulturowo-religijne Dolnego Śląska” – zorganizowana przez
instruktora PiMBP wraz z Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk oraz
Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. W części
wstępnej przewodniczący kolegium instruktorów Wojciech Tumidajewicz przedstawił zebranym
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krótką historię szlaków, ich rodzaje oraz sposób oznaczania. W części wykładowej wystąpili: Julian
Golak (Szlak Św. Wojciecha), Sława Janiszewska (Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku), Arleta
Wojciechowska (drewniana architektura sakralna), Wojciech Tumidajewicz (przegląd dolnośląskich
szlaków kulturowych i religijnych) i dr Tomasz Nochowicz (omówienie ołtarzy ambonowych
ewangelickich kościołów Wałbrzycha i okolic).
Całość zakończyła wycieczka pod kierunkiem przewodnika Stefana Okoniewskiego, której celem było
zwiedzanie kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin, Wzbogacił swoimi
opowieściami proboszcz ks. ks. Tadeusz Wróbel.
Poetycki Region i Spotkania z Regionem – spotkania autorskie propagujące książki regionalne
i twórców regionalnych z Wałbrzycha i powiatu. Zorganizowano spotkania z:
 dr Anną Grużlewską - historykiem, specjalizującym się w badaniu historii Żydów na Dolnym
Śląsku. Podczas spotkania "Żydzi z prowincji: świdnicki i wałbrzyski okręg synagogalny 1812-1945"
autorka opowiedziała o społeczności wałbrzyskich Żydów w bardzo szerokim kontekście
ekonomicznym, gospodarczym i socjologicznym;
 prof. Romualdem M. Łuczyńskim - historykiem z wykształcenia, pasjonatem zabytków
nie tylko Dolnego Śląska. Podczas spotkania „Arystokratyczne rezydencje w Czechach”
zaprezentował wystawę zdjęć i wygłosił o nich prelekcję;
 Danutą Góralską–Nowak - wałbrzyską poetką i pisarką. Spotkanie promujące najnowsza książkę
„Szpicbergen”, wydaną przez Bibliotekę pod Atlantami;
 Julianem Golakiem – działaczem opozycji w okresie PRL, samorządowcem z wieloletnim
doświadczeniem, autorek ksiązki „Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli…”.
 Ewą Lisowską – „Wieczór w fioletach” to kameralne spotkanie z poezją poetki wałbrzyskiej,
debiutującej tomikiem wierszy „Życie w fioletach”;
 Petrem Bergmannem – czeskim pasjonatem historii regionalnej, kolekcjonerem i dyrektorem
Instytutu Regionalnej Pamięci Broumovska. Książka, którą promował autor „Karkonosze
na starych rycinach i litografiach” jest jego czwartą publikacją i tak jak poprzednie, powstała
w oparciu o jego kolekcję.
„Historie, które warto pamiętać” – seria wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi,
mających na celu poszerzanie wiedzy na temat historii regionu i jego mieszkańców oraz tradycji,
obrzędów i lokalnych zwyczajów. Wykłady wygłosili: Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy
Badawczej („Piaskowa Góra czy Szklana Góra?”, „Stary Książ”) oraz prezes Towarzystwa Miłośników
Szczawna Zdroju, Iwona Czech (Ułani w Szczawnie”) – org. Filia nr 7
„Ścieżkami poezji wokół Chełmca" – inauguracja nowego cyklu, którego bohaterem w pierwszej
odsłonie był Zdzisław Władysław Żurek, boguszowski poeta. Spotkaniu towarzyszyły: projekcja
filmu biograficznego „Przypadki Ego” oraz inscenizacja teatralna „Poeta na skraju dnia”
w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej Bez Antraktu z II. LO.
Wykłady i pokazy multimedialne – wzbogacane zadaniami warsztatowymi, przybliżające
m.in.: osobę Daisy von Pless, wałbrzyskie Mauzoleum, historię powstania kolei w naszym regionie
(linie Wrocław - Wałbrzych i Kłodzko – Wałbrzych), historię komunikacji miejskiej w Wałbrzychu,
zabytki architektury miasta (Szlak Starego Grodu, pałace Wałbrzycha). Prelekcje i zwiedzanie
Pokoju Pamięci Poety oraz warsztaty literackie – przeprowadzono dla grup zorganizowanych
z wałbrzyskich szkół i placówek wychowawczych. Lekcje o regionie – zajęcia dla przedszkolaków
oraz uczniów szkoły podstawowej zorganizowano także na filiach bibliotecznych, tj. Filii nr 6
z oddziałem dziecięcym, Multimedialnej Filii Bibliotecznej.
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DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 2017
W ramach tegorocznej edycji Biblioteka pod Atlantami przygotowała dla uczniów szkół
podstawowych trzy propozycje:
„Granice – czym są, gdzie są i czy trzeba je przekraczać” – prelekcję z pokazem multimedialnym
o granicach fizycznych i psychicznych człowieka, zawierającą wiele ciekawostek ze świata nauki,
sportu i literatury (org. Biblioteka Główna);
„Piłsudski – niezwykły człowiek na niezwykłe czasy” - wykład o najważniejszych wydarzeniach
z życia Józefa Piłsudskiego oraz dyskusja, w której młodzi ludzie próbowali odpowiedzieć,
co sprawia, że historyczna postać może być postrzegana w tak diametralnie różny sposób (org. MFB);
„Mały odkrywca w bibliotece” – warsztaty naukowe, podczas których uczestnicy mogli dokonać
kilku ciekawych eksperymentów, np. jak zrobić wulkan przy użyciu bibuły, kwasku cytrynowego
i sody oczyszczonej (org. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym).
NARODOWE CZYTANIE 2017
2 września, już po raz szósty, Biblioteka pod Atlantami zorganizowała mieszkańcom Wałbrzycha
wspólne czytanie narodowej lektury. Tym razem był to dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
Impreza odbyła się w atrium biblioteki, gdzie licznie zgromadzili się przedstawiciele władz lokalnych,
dyrektorzy i pracownicy wałbrzyskich instytucji kultury i oświaty, a także czytelnicy i przyjaciele
biblioteki. Czytane kwestie, napisane ponad sto lat temu, wybrzmiały bardzo aktualnie. Między
kolejnymi scenami dialogowymi pojawiły się weselne tańce w wykonaniu kapeli i członków Zespołu
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
UDZIAŁ BIBLIOTEKI W IMPREZACH MIEJSKICH
Święto ulicy Poznańskiej – mające na celu integrację mieszkańców z obszaru rewitalizacji i aktywne
uczestniczenie w życiu Podgórza oraz poznawanie jego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem
biblioteki było przygotowanie historii ulicy Poznańskiej a także przygotowanie zestawu starych
fotografii przedstawiających ją, a także okoliczne ulice i ciekawe historyczne obiekty (org. Filia nr 2).
Festyn rodzinny "Integracja mieszkańców Starego Zdroju" – podczas którego pracownicy biblioteki
promowali książki i czytelnictwo poprzez gry, konkursy i zabawy (Filia nr 3 z oddziałem dziec.)
I Targi Nieruchomości i Piknik Rodzinny – bibliotekarze przygotowali dla dzieci zabawę, czyli
wspólne tworzenie domek dla myszek wykorzystując wyobraźnię uczestników (org. DDM)
Piknik Europejski –warsztaty komiksowe i „europejskie” motyle (org. DDM)
Dni Wałbrzycha – rysowanie komiksowego Super-Bohatera oraz kiermasz taniej ksiązki (org. DDM/
Wypożyczalnia).
Obchody Urodzin ul. Paderewskiego, w które włączyła się Filia nr 1. Dla dorosłych zorganizowała
kiermasz książek oraz Konkurs Czytania Trudnych Wierszy. Dla dzieci przygotowała zagadki
literackie, konkurs pięknego czytania oraz zabawy plastyczne.
Święto ulicy Poznańskiej - zadaniem Filii nr 2 było przygotowanie ekspozycji poświęconej historii
ulicy, a złożonej ze starych fotografii, znajdujących się w zbiorach biblioteki. Pracownicy biblioteki
i MOPS-u wspólnie poprowadzili szereg gier i zabaw dla najmłodszych podgórzan.
Filia nr 3 z oddziałem dziec. włączyła się aktywnie w Święto ulicy Pocztowej oraz obchody 660.
rocznicy powstania osady Stary Zdrój. Zorganizowała szereg działań, które miały miejsce
w plenerze podczas miejskiego festynu (zabawy, questy i konkursy dotyczące historii Starego
Zdroju) oraz w siedzibie filii (wykład historyczny, wystawę prac mieszkańców). We wszystkich
działaniach wsparli bibliotekę wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Obchody Urodzin ul. Andersa - Filia nr 6 z oddziałem dziec. z tej okazji przygotowała wiele atrakcji
m.in. pokaz multimedialny na temat historii dzielnicy i ulicy Andersa oraz rodzinny konkurs
historyczny. W holu filii umieszczono wystawę fotografii starego Białego Kamienia.
W dniach 8 – 9 grudnia na wałbrzyskim Rynku odbył się Jarmark świąteczny, obfitujący w wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego włączyli się wraz z BWA
i Muzeum Porcelany w organizację warsztatów dla dzieci.
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DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA
W br. zorganizowano 8 wystaw w Galerii pod Atlantami, które zwiedziło 2080 odbiorców:
 Jubileuszowa wystawa Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego “Prawie noc” (21.01 – 21.02),
na której zaprezentowało swoje prace dwudziestu artystów, którzy przy tworzeniu fotografii
inspirowali się twórczością Joanny Bator. Wystawie towarzyszył katalog.
 Wystawa Beaty Fertały-Harlender “Przekraczanie” (24.02-30.03). Prace artystki charakteryzują
się przede wszystkim zastosowaniem nowych rozwiązań malarskich, naruszeniem płaszczyzn
obrazów, zastosowaniem ciekawej ingerencji w płótno, dzięki której jej dzieła zyskują kolejny
wymiar.
 Wystawa Małgorzaty Karczewskiej “ Winylove” (7.04 -19.05). Artystka tworzy prace na starych
płytach winylowych, dając im nowe życie i zupełnie nowe znaczenie. W swojej twórczości stara
się połączyć miłość do czarnej muzyki z zamiłowaniem do wszelkich przejawów artystycznej
wypowiedzi. Za oprawę muzyczną na wernisażu odpowiedzialny był Piotr Sprutta-Dj WeeDJet,
który grał muzykę na żywo z płyt winylowych.
 Wystawa Doroty Zbroszko “Przekraczanie” (29.05 -23.06). Na wystawie zostały zaprezentowane
organiczne obiekty z traw, grafiki oraz fotografie. Uroczyste otwarcie wystawy wzbogacone było
występem zespołu Organic Sound System, dzięki czemu przybywający goście mogli doświadczyć
nietypowych wrażeń – połączenia naturalnych elementów, zapachu traw oraz relaksujących
dźwięków mis i gongów.
 W okresie wakacji ponownie zaprezentowano wystawę związana z osoba Mariana Jachimowicza
pt. „OCH, Ameryka”, którą mogli obejrzeć m.in. goszczący w tym czasie w naszej bibliotece
bibliotekarze z całego świata, uczestnicy Kongresu IFLA.
 Wystawa „Edward Lutczyn…stare i nowe” (15.09 – 13.10). Na wystawie zaprezentowano
41 plansz opowiadających o przebiegu twórczości artystycznej Edwarda Lutczyna oraz zobaczyć
wiele jego oryginalnych prac, w tym rysunki z wczesnego dzieciństwa. Artysta był gościem
wernisażu oraz poprowadził dzień później warsztaty dla dzieci. Wydarzenie odbyło się w ramach
projektu „Obraz wart tysiąca słów” dofinansowanego ze środków MKiDN. Wystawę odwiedziło
ponad 500 osób.
 Wystawa fotograficzna Marcina Jagiellicza i Tomasza Góry” Dolny Śląsk. Dwa spojrzenia”
(23.10 – 23.11). Młodzi artyści zaprezentowali 28 fotografii wydrukowanych na płótnach,
w formatach 50×70 cm oraz 100 x70 cm oraz krótkie filmy. Wystawę odwiedziło ponad 400 osób.
 Wystawa Tadeusz Rolke. Fotografie(1.12.2017–5.01.2018) - wystawa jednego z najwybitniejszych
autorów w historii fotografii polskiej. Zostały zaprezentowane 32 czarno-białe fotografie, które na
czas trwania wystawy użyczyła warszawska galeria Le Guern. Otwarciu wystawy towarzyszyły
dodatkowe wydarzenia – projekcja filmu „Dziennik z podróży” Piotra Stasika oraz spotkanie
autorskie artysty i Małgorzaty Purzyńskiej. Spotkanie autorskie dotyczyło promocji książki
„Tadeusz Rolke. Moja namiętność. Mistrz fotografii w rozmowie z Małgorzatą Purzyńską”.
Wystawę odwiedziło ok 300 osób.
Wystawom towarzyszyły warsztaty artystyczne adresowane do dzieci i młodzieży:
 z Beatą Fertałą-Harlender - artystka wraz z dziećmi z PSP nr 28 przygotowała pokaz mody
z materiałów typu papier, folia, karton /40 osób/.
 warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej wystawy „Winylove”. Uczestnicy z PSP nr 28
mieli okazję stworzyć swój własny malunek na starej płyciei dać jej nowe życie /30 osób/.
 warsztaty, na których uczestnicy wykonali przestrzenne prace nawiązujące do organicznych
obiektów z traw Doroty Zbroszko /83 osoby/.
 warsztaty dotyczące wystawy Edwarda Lutczyna (16.09) - autor przeprowadził 2- godzinne
warsztaty, na które przyszły nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe / 60 osób/.
 Marcin Jagiellicz i Tomasz Góra przeprowadzili spotkanie warsztatowe dla dzieci. Podczas
spotkania omawiane były różne techniki wykonywania fotografii /42 osoby/.

17

18

