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UWAGA: w lipcu i sierpniu zmienione godziny otwarcia – www.bppragapd.pl

Filie i Oddziały Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży

Kontakt

Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
ul. Waszyngtona 2b

tel. (22) 617 52 44
e-mail: bp3@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

tel. (22) 610 52 58
e-mail: bp18@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bp19@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

tel. (22) 810 58 71
e-mail: bp24@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bp40@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

tel. (22) 810 33 84
e-mail: bp44@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bp62@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

tel. (22) 617 56 25
e-mail: bp66@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

tel. (22) 813 27 22
e-mail: bp78@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

tel. (22) 610 73 09
e-mail: bp89@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

tel. (22) 810 25 14
e-mail: bp90@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 17 55
e-mail: bp92@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail: bp94@bppragapd.pl

poniedziałek– piątek

10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

tel. (22) 617 06 38
e-mail: bp100@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bp110@bppragapd.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bd2@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

Godziny pracy
13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

tel. (22) 810 87 99
e-mail: bd16@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 27 80
e-mail: bd42@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek

13.00–19.00
10.00–16.00

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail : bd45@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bd47@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bd55@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek

10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bd67@bppragapd.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek
środa, piątek

14.00–19.00
9.00–14.00

Oddziały

Kontakt

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w.108
cnv@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych
ul. Meissnera 5

tel. (22) 613 62 73
w. 112 (film, muzyka)
w. 114 (ksiąźki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)
e-mail: wko@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 110
e-mail: ksiazkamowiona@bppragapd.pl

poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
piątek

10.00–18.00
10.00–15.00
10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 116
e-mail: dkiei@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek
sobota

10.00–20.00
9.00–15.00

Godziny pracy

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY – tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103
KSIĘGOWOŚĆ – Mirosława Kamińska, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 105, 106, m.kaminska@bppragapd.pl
INSTRUKTOR – Anna Gawkowska-Kowalik, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 104, a.gawkowska_kowalik@bppragapd.pl
KOORDYNATOR edukacji kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl
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Drodzy Czytelnicy,

Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Pragi Południe
VI Pragnienie czytania. Historia odczytana na nowo
czyli niezapomniane dziedzictwo
4
Historyczny spacer po Grochowie
5
Nowe książki o Pradze w zbiorach Biblioteki
5
Prezentacje: Twórcza Biblioteka
Chomik Wincent i świat sztuki
Pierwszy elementarz – krok od niewiedzy
do wiedzy
Biblioteka uniwersytetem otwartym
Second Life – napisane, zapomniane,
znów czytane
E-pracownia Warszawska „Majdańska”
Biblioteka wielokulturowa
Potocznie Obcojęzyczna
Spotkania w Obcojęzycznej
Argentyna, Chiny

6
7

8
9

10
11

Czytelnicy polecają

12

BiPIK

14

Lato w mieście
Propozycje spotkań w II półroczu 2015

15
15

Bibliotekon Praski. Magazyn Bibliotek Publicznych
na Pradze Południe
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy
03-982 Warszawa, ul. Meissnera 5
Dyrektor: Mirosława Majewska
Zespół Redakcyjny: Iwona Chojnacka-Mamińska,
Anna Gawkowska-Kowalik, Małgorzata Kalbarczyk, Ewa Korulczyk,
Wiesława Krynicka, Ewa Kubisz, Iwona Wądołowska

Jak w dobie mediów elektronicznych zaszczepić miłość
do książek? Jak zmieniać tradycyjną bibliotekę, by stała
się modnym i tętniącym życiem miejscem, centrum informacji i animacji kulturalnej?
Na łamach Bibliotekonu prezentujemy działania edukacyjno-kulturalne realizowane we współpracy z naszymi
Czytelnikami i współorganizatorami.
W letnim numerze Bibliotekonu polecamy relację
z 6. PRAGnieniA czytania na Pradze Południe, które odbyło się 16 maja na Placu Szembeka, pod hasłem Historia odczytana na nowo, czyli niezapomniane dziedzictwo.
To historyczne miejsce, zgromadziło w tym dniu wielu miłośników literatury historycznej i dobrej zabawy z książką.
W dziale Twórcza biblioteka uczę i bawię się bez
końca, prezentujemy formy pracy z młodym czytelnikiem, tym razem „Chomik Wincent i świat sztuki” –
warsztaty realizowane w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
nr 45.
Na uwagę zasługuje również wystawa elementarzy z różnych zakątków świata. Od września w Bibliotece realizowane będą warsztaty dla uczniów klas I–III Elementarz – krok od niewiedzy do wiedzy.
Biblioteka – uniwersytetem otwartym to zaproszenie
do relacji o aktywnych Seniorach w naszej Bibliotece. Prezentujemy e-pracownię warszawską „Majdańska” utworzoną przy Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78,
przy ul. Majdańskiej w ramach projektu Argos oraz Orange.
Biblioteka wielokulturowa – to stały dział Bibliotekonu,
gdzie prezentujemy zbiory obcojęzyczne i kolejne spotkania przybliżające świat, kulturę i obyczaje. Tym razem
Spotkanie z Argentyną oraz Dzień z książką i kulturą Chin.
Dziękujemy za wspólne uczestnictwo w imprezach edukacyjno-kulturalnych. Zachęcamy do zapoznanie się z informacją o spotkaniach, które z myślą o naszych Czytelnikach
realizowane będą w Bibliotece w drugim półroczu,
a dzieci zapraszamy w lipcu i sierpniu na Lato w Bibliotece.
Kolorowych wakacji z dobrą książką na lato

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

(22) 671 04 51 w. 117, e-mail: bibliotekon@bppragapd.pl
Okładka: Edward Lutczyn
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PRAGnienie czytaniA
| Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe
Festiwal czytelniczy PRAGnienie czytaniA 2015, z inicjatywy Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy, pod honorowym patronatem Tomasza Kucharskiego
Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Anny
Michalak-Pawłowskiej, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Muzeum Historii Polski odbył
się po raz szósty.
Hasło tegorocznego Festiwalu to Historia
odczytana na nowo, czyli niezapomniane dziedzictwo. Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godz.12.00
w chwilę po tym, jak wybrzmiał ostatni ton
kościelnych dzwonów na Placu Szembeka.
To historyczne miejsce zgromadziło tego
dnia wielu miłośników książek i czytania.
Po krótkim zaprezentowaniu historii Placu
Szembeka przez osoby prowadzące, ubrane
w historyczne suknie, Piotr Żbikowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
zainaugurował festiwal, czytając zgromafot. Archiwum Biblioteki
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dzonej publiczności jako pierwszy. Następnie czytała Mirosława Majewska, dyrektor
Biblioteki Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe oraz Barbara Gebler-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kultury. Wśród zaproszonych gości honorowych nie zabrakło kierownika Zespołu
Kultury Michała Wieremiejczyka, który
wraz z przedstawicielami Bractwa Kurkowego przybył w barwnym stroju historycznym. Inni zaproszeni gości, czytający
zgromadzonej publiczności to: dr Hanna
Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej
Akademii Nauk, Magdalena Kosińska,
dyrektor marketingu – w ﬁrmie Lotte sp.
z o.o. Wedel.
Firma zasponsorowała słodycze dla
dzieci i młodzieży występujących na festiwalu. Czytał także Edward Lutczyn, znany
rysownik zaprzyjaźniony z Biblioteką.
Występy sceniczne zainaugurowały Przedszkolaki z Przedszkoli „Promyk Gocławia”
i 370, „Wróbelek Elemelek” i „Iskra”. W występach uczestniczyły także następujące

szkoły: Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Szkoła Podstawowa nr 246
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF, Gimnazjum
nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, XCIX LO
im. Zbigniewa Herberta, Teatr „Nora”
z Zespołu Szkół im. Agnieszki Osieckiej.
Wystąpili także: grupa teatralna z CPK –
„Ręce i nogi”, Czytelnicy naszych ﬁlii
i Aneta Skarżyński, mezzosopran. Jak na
historyczny festiwal czytelniczy przystało,
gościliśmy autora książek historycznych
Tadeusza Jurgę, który spotkał się z publicznością promując swoją najnowszą
książkę „1939. Obrona Polski i Europy”.
Mieliśmy przyjemność posłuchać autorkę
wspomnień „Urodziłam się na Grochowie”
Elżbietę Jędrych-Pordes i Przemysława
Śmiecha autora „Mowy z Grochowa”.
Wieczór zakończył koncert Wojciecha Gęsickiego z akompaniamentem Mateusza
Chmielewskiego.
PRAGnieniu czytaniaA, jak co roku, towarzyszyły liczne atrakcje. W tym roku były
to: parada na szczudłach teatru „Akt”,
liczne kiermasze książek, biżuterii artystycznej, malarstwa, animacje dla dzieci,
malowanie portretów charakterystycznych
czyli karykatur, oraz „Żywa książka”, Pan
Qaazi Shariif SAEED z Somalii.
Tegorocznemu festiwalowi towarzyszył
historyczny spacer po Grochowie z Agatą
Rzewuską, przewodniczką ze Stowarzyszenia Przewodników „Złota Kaczka”.
Spacer zakończył się na Placu Szembeka
a jego uczestnicy, czytelnicy naszych bibliotek, popisali się znajomością historycznego Grochowa podczas quizu
z nagrodami. Imprezę uświetniła wystawa „Witryna Grochów”, prezentująca
fotograﬁe starego Grochowa.
Pogoda dopisała, dobre humory również. Czekamy na 7. PRAGnienie czytaniaA 2016.
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nowe PRADZE

poGROCHOWIE

książki o

| Agata Rzewuska, Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych „Złota Kaczka”

| Beata Mass, Elżbieta Pijanowska, Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży nr 40

PRAGnieniu czytaniA poświęconemu literaturze
historycznej, towarzyszyło wiele imprez edukacyjnokulturalnych. W tym dniu zaprosiliśmy również Czytelników Biblioteki na historyczny spacer po Grochowie. Spacer poprowadziła Agata Rzewuska, licencjonowana przewodniczka ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”.
Spacer zaczął się na terenie Kamionka, najstarszego osiedla Pragi Południe, przed siedzibą Urzędu
Dzielnicy. Przywitawszy się z warszawską Syrenką,
której pomnik dłuta Jerzego Chojnackiego został tu
przeniesiony sprzed dawnego kina Sawa, ruszyliśmy
szlakiem historycznych miejsc osiedli Kamionek
i Grochów Centrum.
Po drodze odwiedziliśmy dawny Instytut Weterynarii, dziś siedzibę jednej z najsłynniejszych Polskich
orkiestr, Sinfonii Varsovii. Cofnęliśmy się w czasie do
połowy wieku XIX, do Bitwy Grochowskiej 1831 roku
i zobaczyliśmy gdzie kiedyś stał ogromny rosyjski obelisk, upamiętniający tę najkrwawszą z bitew Powstania Listopadowego. Dawne zakłady odzieżowe „Cora”,
powitały nas muzyką zespołu „Niebiesko-Czarni”,
który koncertował tu w latach 60-ych. Minęliśmy
dawne zabudowania stadionu „Orzeł”, które zaprojektowane przez znanego w świecie architekta, Macieja Nowaka dziś czekają na lepsze czasy. „Osiedle
dla bezdomnych”, przy ulicy Podskarbińskiej zabrało
nas do lat 20-ych XX wieku, zatrzymaliśmy się też
w miejscu, gdzie przed ponad stu laty znajdował się
targ bydła i koni. Idąc dalej dawnym Traktem Brzeskim a dziś ulicą Grochowską, dotarliśmy do przedwojennej piekarni Teodora Raicherta, niegdyś zwanej
„Europejską”. Przechodząc przez Rondo Wiatraczna
spróbowaliśmy, słynnych rurek z kremem, które od
1958 r. znane są całym pokoleniom Grochowa. Dawny Dom Opiekuńczy braci Albertynów zabrał nas do
lat 30-ych XX wieku i przypomniał jednego z najbardziej znanych architektów warszawskich, Stefana
Szyllera. Nasz następny i końcowy przystanek to Plac
Szembeka, gdzie jeszcze na chwilę przenieśliśmy się
w czasy powstania listopadowego, poznaliśmy dowódców Bitwy pod Olszynką Grochowską i zobaczyliśmy, gdzie założono pierwszą aptekę na tych
dalekich peryferiach Warszawy, która jest w tym
samym miejscu do dziś.
Zwieńczeniem spaceru był quiz wiedzy o Pradze
Południe, przeprowadzony przez Agatę Rzewuską.
Mieszkańcy wykazali się dużą wiedzą o swojej dzielnicy i zdobyli cenne nagrody.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukazały się
trzy, bardzo ciekawe publikacje dotyczące warszawskiej Pragi.
Wzbogaciły one zbiory varsavianistyczne Biblioteki
Publicznej im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

HISTORYCZNY SPACER

W

ZBIORACH

BIBLIOTEKI

Patroni ulic Pragi Południe – opracowanie
zbiorowe. Wydana przez Centrum Promocji
Kultury z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy publikacja Patroni ulic Pragi Południe, to
pierwsza część monograﬁi Pragi Południe.
Pięknie wydana i zilustrowana, zawiera wiele informacji o historii
dzielnicy. Okładkę zdobi fotograﬁa rzeźby stylizowanej syrenki,
autorstwa profesora Jerzego
Chojnackiego.

Praga Gada. O pokoju.
To pozycja nietypowa i bardzo ciekawa – komiks o Pradze. Zawiera
kilkanaście opowieści mieszkańców
Pragi zilustrowanych przez znanych rysowników.
Książka jest kontynuacją komiksu Praga Gada. O wojnie, wydaną przez Fundację Animacja.

Paweł Elsztein Moja Praga… moja Warszawa…
Drugie, poszerzone treściowo i ikonograﬁcznie,
wydanie książki Pawła Elszteina. Autor jest inżynierem, pilotem, a nade wszystko miłośnikiem
warszawskiej Pragi.
Moja Praga….moja Warszawa… to niesamowitej gawęda o Warszawie dawnej
i współczesnej, o lotnictwie, wspomnienia o sportowym lotnisku na Gocławiu,
spacerach rodzinnych po przedwojennym Parku Skaryszewskim i innych zakątkach naszej dzielnicy.
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prezentacje >>>
Twó rc z a B i b l i o t e k a – U c z ę s i ę i b aw i ę b e z ko ń c a

chomik

i świat sztuki
| Monika Martyniak, Emilia Szołkowska,
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
Czy to możliwe, żeby Biblioteka w ciągu dwóch godzin zamieniła
się w galerię sztuki? Oczywiście, że tak! W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ten proces zachodził wielokrotnie za sprawą zdolnych
uczniów z praskich szkół podstawowych. Inspiracją dla cyklu zajęć był
Chomik Wincent – bohater przewodnika po świecie sztuki dla najmłodszych. W ramach cyklu odbyło się 10 zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klas I–III ze SP nr 312, SP nr 168, SP nr 143.
Spotkania z Chomikiem Wincentem to nie tylko wycinanie, wyklejanie i malowanie, to zdobywanie wiedzy o różnych stylach
w sztuce, to pobudzanie do twórczej pracy bardzo młodych umysłów. To też wspaniała alternatywa dla gier komputerowych i seriali
telewizyjnych.
W ramach cyklu odbyły się zajęcia na temat twórczości takich
artystów jak: P. Picasso, G. Arcimboldo, G. Klimt oraz grupy surrealistów. Podczas warsztatów dzieci zastanowiały się, jak przedstawić ruch na dwuwymiarowej kartce papieru, próbowały
malować z zamkniętymi oczami, tworzyć kwadratowy, kubistyczny
obraz, kopiować dzieła znanych mistrzów, produkować farby z użyciem żółtka jajka. Bardzo ważnym aspektem zajęć było umożliwienie uczestnikom swobodnego wyrażania siebie i własnej
estetyki w artystycznej pracy.
Dzieci stworzyły wspaniałe prace-obrazy, które prezentowały
w swoich szkołach, ku uciesze uczniów, rodziców i nauczycieli. Do
ich stworzenia wcale nie trzeba umiejętności malarskich, wystarczy odwaga i wyobraźnia.
Wszystkich chętnych amatorów sztuki zapraszamy na nowy
cykl spotkań, z którym startujemy po wakacjach.
fot. Archiwum Biblioteki
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prezentacje >>>
Twó rc z a B i b l i o t e k a – U c z ę s i ę i b aw i ę b e z ko ń c a

pierwszy

ELEMENTARZ

– krok od niewiedzy do wiedzy
| Renata Zaborska, Zofia Bardzińska

Zapisy prowadzi
Zoﬁa Bardzińska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
z.bardzinska@bppragapd.pl
tel. (22) 613 62 73 w.115
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Miłość w słowach
KLASykA

Sensacje

WW

realizuje projekt w ramach „Promocji czytelnictwa”. Cykl różnorodnych akcji przeprowadzanych od ponad pół roku jest wersją jedynie
pilotażową i jak się okazuje niezwykle skuteczną i cieszącą się ogromnym zainteresowaniem Czytelników.
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest
szeroko rozumiane:
■ zwiększenie zainteresowania książką
■ popularyzacja wiedzy i informacji
■ kształtowanie postaw czytelniczych
■ promowanie zasobów biblioteki i wskazanie na różnorodność i bogactwo księgozbioru
Projekt skierowany jest do wszystkich Użytkowników, bez względu na płeć, wiek, czy też
zainteresowania. Zaplanowany jest kompleksowo na rok i składa się z dwunastu miesięcznych akcji, zróżnicowanych tematycznie
i promujących różne rodzaje książek oraz
działów.
Przygotowane materiały informacyjne w postaci plakatów, ulotek, ekspozycji księgozbioru,
oznaczenia działów, zakładek – prezentów, pozwalają przybliżyć ideę akcji, zaintrygować
i przyciągnąć uwagę Czytelnika. Z ogromnym
zaciekawieniem, Goście Biblioteki sięgają po
„inne – nie swoje” książki, poszerzają, czy też
zmieniają swoje zainteresowania, przedstawiają propozycje i dzielą się własnymi spostrzeżeniami.
Dodatkowo w ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone na terenie biblioteki
dwa spotkania dla Czytelników (listopad,
kwiecień) zorganizowane przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota
Kaczka”, które dopełniały tematycznie bieżące działanie. Przybycie zainteresowanych
osób, ich udział w dyskusji, zaangażowanie,
są niejako dowodem na traﬁone i owocne pomysły z zakresu aktywizacji społeczności. Jednocześnie motywują i mobilizują zespół
bibliotekarzy do dalszych działań, mających
na celu zaprezentowanie Biblioteki jako
miejsca niezwykłego, które odsłania i pokazuje bogactwo księgozbioru.
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zapomniane, znów czytane
KRYMINALNE ZAGADKI
NA JESIENNE WIECZORY
Wypożyczalnia nr 62 przy ulicy Egipskiej 7

Poznaj, pokochaj siebie
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| Anna Gałecka,
Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 62
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Uczta wyobraźni

W labiryncie
sztuki

prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – Un i w e r s y t e t e m

| Monika Pacek, Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 78
W listopadzie 2014 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
nr 78 (ul. Majdańska 5) nastąpiło otwarcie e-pracowni warszawskiej „Majdańska”, utworzonej w ramach projektu Argos
– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
w Warszawie. Projekt został sﬁnansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miejsce e-pracowni nie jest przypadkowe. Świetna lokalizacja Biblioteki sprawia, że osoby z całej Warszawy mogą bezproblemowo dojechać i bezpłatnie skorzystać ze sprzętu
komputerowego oraz Internetu. Umiejscowiona w samym sercu
Osiedla Majdańska, stwarza doskonałe warunki dla lokalnej społeczności, czyniąc ją miejscem niezwykłym i bardzo przyjaznym.
W e-Pracowni znajdziemy 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z czego 4 komputery zostały zakupione ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje
na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
W Bibliotece można kserować, korzystać z pakietu programów biurowych, a dla relaksu, w streﬁe czytelni zaaranżowanej
w przytulny sposób, swobodnie przejrzeć prasę. W przystoso-

O t wa r t y m

wanej, oddzielnej sali, osoby chcące skorzystać ze sprzętu komputerowego, mogą to zrobić w ciszy i w wielkim komforcie,
wiedząc, że nie będą przeszkadzać innym użytkownikom Biblioteki.
Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, w Wypożyczalni nr 78 od marca cyklicznie prowadzone
są kursy komputerowe dla Seniorów stawiających pierwsze
kroki w świecie wirtualnym. Wykwaliﬁkowany personel, mający
indywidualne podejście do kursanta sprawia, że zainteresowanie kursami jest bardzo duże. Staramy się, aby każdy opuszczał e-pracownię usatysfakcjonowany.
Dbając o potrzeby okolicznej młodzieży pragniemy w przyszłości zorganizować kursy z zakresu tworzenia i projektowania stron internetowych oraz spotkania z zakresu social media
oraz świadomego korzystania z Internetu.
W marcu Fundacja Orange zorganizowała zajęcia dla Seniorów – ABC Internetu. Jest to projekt stworzony z myślą o grupie społecznie wykluczonej przez wiek. Trenerzy przeprowadzili
kilkugodzinne spotkanie przybliżające tematykę nowych technologii i ich wykorzystania w życiu codziennym.
Pracownia jest miejscem przyjaznym i otwartym na pomysły
i potrzeby lokalnej społeczności. Zapewniamy miłą, profesjonalną, zawsze pomocną obsługę, stale podnoszącą swoje kwaliﬁkacje.
Szerokie działania edukacyjne sprawiają, że zyskujemy nowych użytkowników, chętnych poszerzać swoją wiedzę.
Serdecznie zapraszamy.
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nowe trendy >>>
S p o t k a n i a
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B

iblioteka
wielokulturowa
POTOCZNIE

Obcojęzyczna
| Sylwia Alicka, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, potocznie zwana Obcojęzyczną, to
miejsce, w którym przeplatają się kultury
i cywilizacje – Czytelnicy z różnych zakątków Polski i Świata, Wschód z Zachodem, cyrylica z łaciną.
Można tu znaleźć książki zarówno w językach romańskich (francuskim, włoskim i hiszpańskim), germańskich (angielskim i niemieckim), jak i słowiańskich
(rosyjskim, ukraińskim i chorwackim).
Poza bogatym zbiorem literatury pięknej
i popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych, posiadamy najliczniejszą w Warszawie kolekcję książek do nauki języków
obcych (w tym języka polskiego dla obcokrajowców, a wkrótce również języka
chińskiego). Naukę języków można
wspomóc materiałami audiowizualnymi
w postaci książek mówionych (tzw. audiobooków) lub ﬁlmów.
Ku naszej ogromnej radości księgozbiór
stale się powiększa. W 2008 roku swoje
książki i materiały dydaktyczne przeka-
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zało nam British Council, dwa lata później w naszych murach zagościła cała
Medioteka Szwajcarska, a w 2011 roku,
dzięki Ambasadzie Republiki Chorwacji,
pozyskaliśmy liczny zbiór książek chorwackich. W tym samym czasie rozpoczęła się akcja „Uwolnij Obcojęzyczną”,
która wzbogaciła nas o książki w zupełnie nowym języku – w języku ukraińskim.
Rok 2012 to okres wzmożonej współpracy z RONiKiem, czyli Rosyjskim
Ośrodkiem Nauki i Kultury, i przepiękna
kolekcja książek dla dzieci w ojczystym
języku Dostojewskiego i Szałamowa.
Wówczas też powstał dział literatury
dziecięcej Mały Poliglota. Oczywiście nie
bez znaczenia są dla nas książki przekazywane w darze przez Czytelników.
Przy Wypożyczalni od 2 lat działa Koło
Przyjaciół Obcojęzycznej. Jest to stowarzyszenie zwykłe, a składki członkowskie
przeznaczane są na zakup nowych pozycji. Dzięki członkostwu w Kole Czytelnicy
mają bezpośredni wpływ na postać zbio-

rów – nie tylko przyczyniają się do ich
rozbudowy poprzez wkład ﬁnansowy, ale
również zgłaszają dezyderaty czytelnicze.
Nieskromnie uważamy, że Obcojęzyczna jest w stanie zaspokoić najbardziej
wyszukane potrzeby naszych Czytelników. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno Czytelnicy rozkochani w literaturze
pięknej, jak i osoby ceniące literaturę popularnonaukową (posiadamy m.in. bardzo ciekawy zbiór książek historycznych
oraz podróżniczo-reportażowych). Rodzice
wraz ze swoimi pociechami mogą spędzić
miłe chwile w Małym Poliglocie wśród
wspaniale ilustrowanych książek dla dzieci,
a początkujący lub zaawansowani uczący
się języków obcych znajdą zaciszny kącik
w dziale Edukacja. Naturalnie nie zapominamy o kinomanach – nasza ﬁlmowa
kolekcja jest bogata w najnowsze tytuły,
cenione i nagradzane na światowym
rynku ﬁlmowym.
Wszystkie materiały można wypożyczyć
do domu. Serdecznie zapraszamy!

nowe trendy >>>
S p o t k a n i a

w

O b c o j ę z y c z n e j

Z ARGENTYNĄ CHIN
| Eugeniusz Noworyta, Prezes Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego w Warszawie; Iwona Wądołowska , Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

| Magdalena Gudajtys, Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych

Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla, już od kilku lat współpracuje
ze Stowarzyszeniem Polsko-Argentyńskim, systematycznie organizując bardzo ciekawe spotkania, wystawy i promocje książek. Tym
razem spotkaliśmy się 22.04.2015 r., na pokazie ﬁlmowym Polacy
w Argentynie, połączonym z wernisażem prac Krzysztofa Szczepanika Mazury versus Italia.
W pierwszej części naszego spotkania, obejrzeliśmy ﬁlmy dokumentalne reż. Mirosława Olszyckiego: Polacy z Misiones i Polacy
z Buenos Aires. Ten drugi ﬁlm, był fragmentem powstającego większego dokumentu na temat Polonii zamieszkującej stołeczny region Argentyny. Reżyser jest równocześnie autorem książek
i licznych artykułów prasowych o tematyce podróżniczej i historycznej, toteż z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów książki: Ziemia czerwonych drzew, pasjonującej relacji o dziejach polskiej emigracji do subtropikalnej, bardzo trudnej w początkach naszego osadnictwa, północnej krainy
argentyńskiej. Zarówno ﬁlmy, jak i pełna ekspresji relacja autora
wywarła na publiczności głębokie wrażenie.
Po spotkaniu z reżyserem, zebrani wzięli udział w wernisażu wystawy obrazów i fotograﬁi Krzysztofa Szczepanika, zawodowego dyplomaty, nauczyciela akademickiego, autora wielu publikacji naukowych
i albumowych, należącego do kręgu sympatyków Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego. Pan Krzysztof, swoje pasje artystyczne rozwijał od
wczesnej młodości. Jest autorem ponad 200 obrazów olejnych i 150
projektów okładek książkowych. Długie pobyty i wieloletnia fascynacja
Mazurami i Włochami zaowocowały powstaniem wielu obrazów olejnych i fotograﬁi tematycznych. Autor zestawia te dwa światy skłaniając do reﬂeksji na temat wielokulturowości postrzeganej przez pryzmat
różnic i podobieństw, które stwarza sama natura.
Na spotkaniu, Marta Jordan, znana tłumaczka literatury iberoamerykańskiej i animatorka polsko-argentyńskiej współpracy kulturalnej w Ambasadzie Argentyny, przekazała Bibliotece interesujący
zbiór książek.

W dniu 25.05.2015 r., Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla
wraz z Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, Instytutem
Konfucjusza oraz Stowarzyszeniem Współpracy POLSKAWSCHÓD Mazowiecki Oddział Wojewódzki, zorganizowała
Dzień z Książką i Kulturą Chin. Spotkanie miało na celu przybliżyć Czytelnikom historię, kulturę, sztukę oraz zwyczaje tego
wspaniałego kraju.
Wydarzenie składało się z części porannej skierowanej dla
najmłodszych oraz części wieczornej. Podczas porannej sesji
dzieci z Przedszkola nr 370 oraz 380 zapoznały się z chińskimi
strojami narodowymi, obejrzały krótki ﬁlm o Chinach oraz
uczyły się jeść pałeczkami, smakując tradycyjne przysmaki.
Część wieczorna składała się ze spotkania z Panem Li Li –
Pierwszym Sekretarzem w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej oraz profesorem Li Qikun z Instytutu Konfucjusza. Podczas spotkania uroczyście przekazano Bibliotece książki i ﬁlmy
o Chinach oraz płyty z muzyką chińską.
W dalszej części wieczoru goście uczestniczyli w mini warsztatach chińskiej kaligraﬁi, nauce podstawowych zwrotów w tym
języku, wykonywanywnia pięknych, tradycyjnych wycinanek
chińskich. Była okazja nauczyć się posługiwania pałeczkami,
zobaczyć jak parzy się herbatę chińską w połączeniu z degustacją. Można było również uzyskać informacje o tradycyjnych
ziołach chińskich i ich zastosowaniu.
Zaprezentowano gościom tradycyjne stroje chińskie oraz
przepiękne hafty.
Dodatkową atrakcję stanowiła wystawa fotograﬁi Chiny – Państwo Środka, autorstwa Piotra Kruka oraz Stanisława Murzyna.
Wieczór zakończono małym poczęstunkiem ufundowanym
przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej oraz Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD Mazowiecki Oddział
Wojewódzki.

fot. Archiwum Biblioteki
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Czytelnicy
polecają

Autor: Alex Grecian / Tytuł: Scotland Yard / Wydawnictwo: Albatros / Gatunek: Kryminał historyczny
XIX-wieczny Londyn, narodziny Scotland Yardu
i tajemnicza zbrodnia. Terror Kuby Rozpruwacza
wreszcie się skończył, ale tak naprawdę to dopiero
początek…
Wiktoriańska stolica jest centrum przestępstw,
a Scotland Yard ma tylko dwunastu detektywów,
znanych jako „Murder Squad”. Po dramatycznym
niepowodzeniu Miejskiej Policji w ujęciu Kuby Rozpruwacza, funkcjonariusze z wydziału zabójstw cierpią z powodu społecznej
pogardy. Nikt jednak nie przewidział, że dramatyczne wydarzenia powrócą,
a ręka bezwzględnego zbrodniarza dosięgnie także ich. Śmierć ponosi jeden
z funkcjonariuszy: w porcie Euston Square zostaje znaleziony zasłużony inspektor Scotland Yardu – skrępowany i okaleczony na kominie parowca. Walter Day, nowy rekrut „Murder Squad”, zostaje przydzielony do sprawy
zamordowanego oﬁcera śledczego. Pasjonująca fabuła, ze stylową szczegółowością i rzeczywistymi postaciami historycznymi promuje deprawację wiktoriańskiego Londynu. Nadejście szeroko pojętej kryminologii w dotychczasowe
metody śledcze, wprowadzenie świeżości postaci to elementy, które z pewnością spodobają się czytelnikom.
Autor: Agnieszka Papieska / Tytuł: Zachwyt i rozpacz – wspomnienia o Wisławie Szymborskiej /
Wydawnictwo: PWN / Gatunek: Literatura
wspomnieniowa
Wisława Szymborska – poetka, noblistka, człowiek –
widziana oczami bliskich, przyjaciół, ludzi kultury.
Wśród tych, którzy ją wspominają, są między innymi:
Stanisław Barańczak, Anna Bikont, Czesław Czapliński, Tomasz Fiałkowski, Anna Frajlich, Michał Głowiński, Renata Gorczyńska, Tomasz Jastrun, Agnieszka
Kosińska, Ryszard Krynicki, Adam Michnik, Czesław
Miłosz, Jerzy Pilch, Marek Skwarnicki, Adam Zagajewski, Anna Dymna. Na opowieść o wybitnej poetce złożyło się ponad 60 wspomnień, a z każdego wyłania się
jej inny portret.

Autor: Santa Monteﬁore / Tytuł: Tajemnica
morskiej latarni / Wydawnictwo: Świat
Książki / Gatunek: Romans obyczajowy
Ellen Trawton ucieka od swojego płytkiego londyńskiego życia i władczej matki, która rozpaczliwie próbuje ją sobie podporządkować. Czy istnieje
lepsza kryjówka niż dom pośród surowej scenerii
Connemary, zamieszkany przez skrywaną przed
rodziną ciotkę, z którą matka Ellen od lat nie utrzymuje kontaktów?
Jednak dzikość i piękno irlandzkiej ziemi skrywają
niewyjaśnione od lat sekrety i zagadkę z przeszłości, której nikt dotąd nie rozwikłał.
Conor Macausland to nieodgadniony, samotny mężczyzna. Jego żona Caitlin
zmarła młodo w tragicznym wypadku w starej latarni morskiej, a jej śmierć doprowadziła go do rozpaczy. Kiedy ścieżki Conora i Ellen krzyżują się, rodzi się
między nimi uczucie, jednak niespokojny duch Caitlin gotów jest zrobić
wszystko, by Conor już nigdy nikogo nie pokochał.
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Autor: Anna Mularczyk-Meyer / Tytuł: Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym / Wydawnictwo: Black Publishing /
Gatunek: Poradnik
Minimalizm to asceza i obsesja liczenia przedmiotów? Autorka stanowczo rozprawia się z tym
stereotypem. Na podstawie osobistych doświadczeń i obserwacji opowiada o przeszkodach, jakie
można napotkać w procesie upraszczania życia,
oraz o sposobach ich pokonania. Szuka przyczyn
obecnego konsumpcyjnego szaleństwa oraz chciwości dóbr i przeżyć. Twierdzi, że można żyć prościej i wolniej, nie mając poczucia straty i wyrzeczenia, a wręcz przeciwnie, czerpiąc z życia więcej radości. Pokazuje, że minimalizm może być przydatnym narzędziem nawet dla tych
osób, którym wydaje się on tylko sezonową modą. Dzięki niemu można uwolnić przestrzeń, nauczyć się oszczędności, uporządkować swoje otoczenie, lepiej gospodarować czasem. I na dodatek świetnie się przy tym bawić!
Autor: Jacek Cygan / Tytuł: Życie jest piosenką
/ Wydawnictwo: Znak / Gatunek: Literatura
wspomnieniowa
Gdyby nie Jacek Cygan, polska muzyka nie byłaby
taka sama.
Książka Jacka Cygana to osobista, sentymentalna
podróż w przeszłość. Autor z wdziękiem i humorem opowiada o powstawaniu swoich najlepszych
tekstów, tworząc ciekawe portrety najpopularniejszych polskich artystów. Wszystko to składa się na
fascynujący obraz długiej epoki w polskiej muzyce.
Każda piosenka ma swoją historię, która często okazuje się zupełnie niezwykła.
Każda rodzi się z przyjaźni tekściarza i wykonawcy. Książka Jacka Cygana jest
więc przede wszystkim opowieścią o przyjaźniach, które zaowocowały legendarnymi utworami.
Autor: Anna Herbich / Tytuł: Dziewczyny z Syberii / Wydawnictwo: Znak / Gatunek: Bioggraﬁe
„Polka? Od razu widać, po charakterze!”
Przeszły przez piekło. Nie poddały się. Stefanię kryminaliści z łagru przegrali w karty dwa razy – przeżyła dzięki przyjaciółce. Natalia stanęła w obronie
bitej kobiety – za karę miała umrzeć w lodowatym
karcerze. Alinę deportowano jako jedyną z całej rodziny – traﬁła do łagru dla dzieci, miała dziesięć lat.
Wszystkie pamiętają to samo: walenie kolbami w drzwi, kilka chwil na spakowanie rzeczy, płacz, wagony bydlęce i trzask ryglowanych drzwi. Kilka tysięcy
kilometrów podróży w nieznane. Czekały je niewolnicza praca w sowieckich
łagrach, walka o życie swoje i bliskich, głód, choroby i straszliwe syberyjskie
mrozy. Doświadczyły niewyobrażalnego cierpienia, jednak nic nie było w stanie ich pokonać. Amnestia była wybawieniem. Część wyruszyła w wędrówkę
z armią Andersa. Wiele zaczęło nowe życie w różnych zakątkach świata. Inne
zdecydowały się na powrót do ojczyzny.
Niektóre bohaterki tej książki nigdy nie opowiedziały bliskim o tym, co przeżyły
na Syberii. Anna Herbich w przejmujący sposób pokazuje, jak naprawdę wyglądała walka o przetrwanie na nieludzkiej ziemi. Pozwala nam zobaczyć dramat sowieckiego zesłania oczami kobiet cudem ocalałych z syberyjskiej katorgi.

Czytelnicy
polecają

Autor: Zoﬁa Stanecka / Tytuł: Baśń o świętym
spokoju / Wydawnictwo: Egmont / Gatunek:
Baśń
Dawno, dawno temu żył sobie król Miłosław. Najbardziej na świecie kochał spokój. Jednak pewnej
burzowej nocy wydarzyło się coś, co na zawsze
zmieniło i króla, i całe jego królestwo. „Baśń o świętym spokoju” to piękna i wzruszająca historia o tym,
że są w życiu rzeczy, dla których warto się zmienić.
Autor: Joanna M. Chmielewska / Tytuł: Ręcznikowiec / Wydawnictwo: Bajka / Gatunek: Opowiadanie
Tytułowy bohater – Ręcznikowiec siedzi pod wieszakiem, leciutko opierając się o ścianę, zaś jego miękkie fałdki frotte rozkładały się na boki, tworząc głowę
z długimi uszami, tułów i łapki.
Opowieść o niezwykłej przyjaźni Alka i Ręcznikowca,
który pewnego dnia zamieszkał u niego w łazience.
Tajemniczy gość – baczny obserwator i uważny słuchacz – z czasem stał się powiernikiem chłopca. Zaczął też odgrywać w życiu Alka,
jego kolegów i rodziny coraz ważniejszą rolę.
Ręcznikowiec to jedna z niewielu tak ciekawych książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym o zaufaniu, szczerości, potrzebie autorytetu. Uczy przede wszystkim
tolerancji i empatii – umiejętności zrozumienia innych, słabszych i odrzuconych.

Autor: S.D. Stuart / Tytuł: Przeniesione Królestwo / Wydawnictwo: Arkady / Gatunek: Fantastyka
Josh, Andre i Suzy nadal przebywają w niedostępnym dla innych graczy świecie Minecrafta. Każde
z nich ma teraz własne problemy, z którymi musi
sobie poradzić. Suzy ucieka przed ścigającą ją Larissą, przemienioną w zombi. Josh zostaje uwięziony,
a następnie uwolniony – za każdym razem przez
osobę, po której się tego wcale nie spodziewał. Andre
natomiast dokonuje zaskakującego odkrycia…
Autor: Frances Watts / Tytuł: Krzysia i intryga
z trucizną / Wydawnictwo: Literówka / Gatunek: Powieść przygodowa
Sir Walter urządza wielką ucztę na Zamku Jutrzenki na cześć swojego sojusznika, sir Pawła Różanego. Krzysia przypadkowo podsłuchała, jak
jego wrogowie knują spisek. Ktoś knuje intrygę by
otruć sir Waltera! Sir Malkolm Podły, podczas planowanej uczty na Zamku Jutrzenki, zamierza otruć
sir Waltera i przejąć jego ziemie. Jeśli Krzysi nie
uda się powstrzymać intrygantów, Zamek Jutrzenki stanie u progu wojny! Czy dziwaczna uzdrawiająca mikstura pomoże
ocalić zamek?
Seria „Strażniczka Mieczy” opisuje przygody bystrej Krzysi, mieszkającej na
średniowiecznym zamku. Dziewczynka pokonuje różne trudności, by spełniać
swoje marzenia lub wybawić kogoś z kłopotów. Bohaterce towarzyszą dzielni
i szlachetni rycerze, gadające miecze, duchy i inni. Jest też nieznośny Rufus,
który bywa przyczyną wielu kłopotów.

Autor: Walter Moers / Tytuł: Labirynt Śniących
Książek / Wydawnictwo: Dolnośląskie / Gatunek: Fantasy
Zaintrygowany zagadkowym listem Hildegunst
powraca do Księgogrodu. Odbudowane z przepychem miasto przeistoczyło się w tętniącą życiem metropolię literacką i mekkę księgarstwa,
pełną zbzikowanych pasjonatów książek wszelkiej maści. Podążając tropem tajemniczej przesyłki, Rzeźbiarz Mitów zostaje wciągnięty w wir
przygód, ledwo przekroczy granice miasta. Spotyka dawnych znajomych, m.in. kolegę po piórze, Owidiosa, któremu udało się
osiągnąć Orma, eydetę Hachmeda Ben Kibicera i przeraźnicę Inaceę Anacaci.
Natyka się też na wielu nowych mieszkańców, fenomeny i cuda, tajemniczych
librinautów, osławionych lalalistów, a przede wszystkim poznaje najmłodszą
i zarazem najpotężniejszą z atrakcji Księgogrodu – Lalacircus Maximus oraz
jego Niewidziany Teatr, w którym skonfrontowany zostaje z własną historią.
Dalsze losy bohaterów „Miasta Śniących Książek”.
Autor: Grzegorz Kasdepke, Ryszard Petru /
Tytuł: Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy
portfela / Wydawnictwo: Narodowe Centrum
Kultury / Gatunek: Opowiadania
Już po raz drugi duet Grzegorza Kasdepke i Ryszard Petru podjął się oswojenia pojęć z zakresu
ekonomii dla najmłodszych czytelników. Oswojenia w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym razem
czeka nas wycieczka jeszcze bardziej pasjonująca, bo odwiedzimy… ZOO
i cyrk Dziwnych Stworów Ekonomicznych!
Dlaczego manko ma krótszą nóżkę, a cenę minimalną trudno dojrzeć nawet
przez grube okulary Biletera? Wszystko staje się jasne po przekroczeniu bram
ekonomicznego zoo. Zabawne opowiastki Grzegorza Kasdepke w sugestywny
sposób tłumaczą zawiłe problemy ekonomii, tworząc przy tym barwny świat
zamieszkały przez różne dziwadła.
Autor: Grażyna Bąkiewicz / Tytuł: A u nas
w domu Opowieści dzieci fabrykanta / Wydawnictwo: Literatura / Gatunek: Opowiadanie
Jest to historia w dawnym stylu, przenosząca
nas w lata II-giej połowy XIX wieku. Autorka
próbuje odtwarzać ten czas klimatem, w pewnym stopniu językiem, uchwyceniem mentalności, kolorytu dynamicznie rozwijającego się
przemysłowego miasta. Niekoniecznie trzymaniem się historycznej prawdy, a przynajmniej
nie całą prawdą. Przenosimy się do Łodzi 1865 roku, do domu państwa Anny
i Karola Scheiblerów, znanego łódzkiego fabrykanta, jednego z największych
łódzkich przemysłowców. W epilogu książki możemy dowiedzieć się więcej
o Karolu Scheiblerze, o jego dokonaniach, życiu zawodowym i rodzinnym.
Dla niego to miasto stało się „ziemią obiecaną”. Tu wybudował w ciągu
dwóch lat w pełni zmechanizowaną fabrykę, największą w ówczesnej Łodzi.
Tu znalazł miłość swojego życia, Annę Werner, z którą miał piątkę dzieci: Matyldę, Adelę, Emmę, Karola i Leopolda.
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KONTAKT
Godziny otwarcia BIPIKu i Biblioteki:
Poniedziałek, Środa, Piątek 13.00–19.00
Wtorek, Czwartek 10.00–16.00
tel. (22) 617 52 44
bp3@bppragapd.pl, bipik@bppragapd.pl

BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ

Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej – Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży nr 3 mieści się przy Rondzie Waszyngtona
w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. BiPIK gromadzi i udostępnia informacje dotyczące aktualnej oferty kulturalnej w dzielnicy
Praga Południe. Dane aktualizujemy co miesiąc, można sprawdzić je na stronie internetowej BIPIK-u oraz w Informatorze
Kulturalnym na miejscu.
W celu pozyskania i udostępniania informacji kulturalnej,
gromadzimy prasę lokalną, z której można skorzystać na miejscu i uzyskać informacje o wydarzeniach kulturalnych w stolicy.
W BiPIK-u można przeczytać Gazetę Południe (ogólnowarszawski przegląd wiadomości) oraz inne pisma:
„Mieszkaniec praski”, ■ „Saska Kępa” (lokalny periodyk)
„Wiadomości sąsiedzkie”
Kolejny rok w ramach projektu Latarnik, we współpracy z Fundacją Sukces – prowadzimy darmowe konsultacje dla Seniorów
z zakresu obsługi komputera i Internetu. Przez 2 godziny tygodniowo wolontariusz informatyk służy pomocą.
■
■

BIPIK nie tylko upowszechnia informacje kulturalną lecz jest
miejscem wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: w ostatnim czasie gościł tu autor książki Mowa z Grochowa, Przemysław
Śmiech, któremu towarzyszył z gitarą Henryk Małolepszy .
Kolejne wydarzenie to spotkanie z Czytelnikiem Biblioteki,
Tomaszem Wieruszewskim, który przy zielonej herbacie podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w Japonii. W czerwcu
odbyło się spotkanie z dziennikarzem Markiem Łuszczyną, dotyczące jego najnowszej książki Zimne. W niewielkiej galerii aktualnie można obejrzeć wystawę prac malarskich Henryki
Stronk „Kraj-Obrazy”(tematyka pejzażowa).
Wszyscy Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki są zapraszani do
uczestnictwa w imprezach edukacyjno-kulturalnych. Celem
naszych działań jest stworzenie warunków do kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Zapraszamy także do współpracy organizacje pozarządowe,
oferując przestrzeń Wypożyczalni, w której działa BIPIK
Zapraszamy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną
w formie samorządowej instytucji kultury i poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów, tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych,
informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Pragi Południe.
Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą:
■ Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
■ Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
■ Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
■ 15 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
■ 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
■ Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dosyć dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić
łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.
Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie
mogą się nawzajem uzupełniać w swojej działalności, współpracować ze sobą i dostarczać większą i różnorodną ofertę dla czytelników na terenie Dzielnicy.
ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa; tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79; e-mail: biblioteka@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl
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SIERPIEŃ – WRZESIEŃ

71 rocznica Powstania Warszawskiego
– cykl spotkań i wystaw
WRZESIEŃ
to kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom
i młodzieży w czasie wakacji.
Do akcji przystąpiła również Biblioteka Publiczna im.Z.J. Rumla
w Dzielnicy Praga Południe.
Bogaty program edukacyjno-kulturalny realizowany będzie w:
Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55
tel. (22) 672 06 92; bd55@bppragapd.pl

„Biblioteka Wielu Kultur”– Europejski Dzień
Języków
WRZESIEŃ – LISTOPAD

„Praska Jesień Czytelnicza” – cykl spotkań
literackich, literacko-muzycznych, autorskich

6–31.07 2015 r.
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
(środa, czwartek, piątek w godz. 10.00–14.00
dla grup zorganizowanych)
Program Twórcza Biblioteka – również w wakacje uczę się i bawię
bez końca. Grupy uczestniczące w zajęciach będą mogły skorzystać z bezpłatnych warsztatów plastycznych, spotkań autorskich,
konkursów, gier planszowych.

„Biblioteka Wielu Kultur”
Dzień z książką i kulturą Uzbekistanu
Dzień z książką i kulturą Gruzji

Zajęcia cykliczne:
CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5, tel. (22) 671 04 51 w. 116
latowmiescie@bppragapd.pl

3–31.08.2015 r.
Dla grup zorganizowanych czekają wspaniałe zabawy
w wirtualnym świecie.
Na zajęcia zapisywać się można w godz. 10.00–15.00

Klub Zająca
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
Klub Olbrzyma
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45
Klub Hipcia
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16
Klub Mikołajka
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42
CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

Koordynator akcji
Małgorzata Kalbarczyk
tel. (22) 672 06 92

zapraszamy

Dyskusyjny Klub Książki
– pierwsza środa miesiąca
Klub Miłośników Książki Mówionej
– druga środa miesiąca
Klub Podróżnika TRAMPEK
– ostatnia środa miesiąca
WARSZTATY JĘZYKOWE DLA SENIORÓW

język angielski
język niemiecki
KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

na poziomie podstawowym

więcej na www.bppragapd.pl

MAZURY versus ITALIA
Wystawa obrazów i fotografii
Krzysztofa Szczepanika w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla
Mazury versus Italia.
Długie pobyty i wieloletnia fascynacja Mazurami i Włochami zaowocowały powstaniem wielu
obrazów olejnych i fotografii
tematycznych.
Autor zestawia te dwa światy, skłaniając do refleksji na temat wielokulturowości postrzeganej przez
pryzmat różnic i podobieństw,
które stwarza sama natura.

Krzysztof Szczepanik
zawodowy dyplomata, nauczyciel
akademicki, autor wielu publikacji
naukowych i albumowych. Autor
ponad 200 obrazów olejnych i 150
projektów okładek książkowych.

