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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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 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 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

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

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00

Oddziały Kontakt Godziny pracy

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 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 10.00–20.00
sobota 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 10.00–18.00
wtorek, czwartek 10.00–15.00

piątek 10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

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

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

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

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

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

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 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 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00
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w numerze
Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Pragi Południe
Pragnienie czytania 2014. Czytamy klasykę,
czyli niekończąca się opowieść… 4
Biblioteka na Warszawskich Targach Książki 5
Czytelnie uliczne 5

Prezentacje: Twórcza Biblioteka
Warsztaty kulturowe – Indonezja 6
Kultury dalekie a bliskie 7

Biblioteka uniwersytetem otwartym
Filmy DVD w Wypożyczalni Zbirów
Obcojęzycznych 8
Wypożyczanie czytników ebooków w Bibliotece 9

Biblioteka wielokulturowa
Opowieści z dalekiej Jakucji 10
Korea Północna i Południowa 10
W daleką podróż na Wschód 11

Czytelnicy polecają 12

BiPIK 14

Wydarzenia 15

Drodzy Czytelnicy!,

Rok 2014 ogłoszony został Rokiem Czytelnika.
Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wszystkie
spotkania, które odbywają się w roku jubileuszowym, mają
na celu realizację potrzeb czytelniczych i satysfakcję czyta-
jących. Przyłączając się do tych działań, już po raz piąty za-
prosiliśmy Państwa na Pragnienie Czytania – festiwal
czytelniczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tym razem
w Muszli Koncertowej Parku Skaryszewskiego rozbrzmie-
wała klasyka. Pod hasłem czytanie łączy pokolenia czytali
duzi i mali. Kontynuując pragnienie czytania, w miesiącach
letnich przy pięciu Wypożyczalniach Biblioteki, będą dzia-
łać czytelnie uliczne. Już dziś zachęcamy do relaksu przy
książce lub czasopiśmie na świeżym powietrzu.
W „letnim” numerze Bibliotekonu, wiele miejsca poświę-
camy kulturom wybranych krajów. Realizując wspólnie
z Fundacją Tańczę więc Jestem, projekt „Kultury dalekie
a bliskie”, zapraszamy na spotkania Czytelników zaintere-
sowanych poznawaniem innych kultur i zwyczajów, szuka-
jących nowych inspiracji lub po prostu chcących w ciekawy
sposób spędzić czas wolny. Byliśmy już w Egipcie, Maroku
i na Krecie. Przed nami jeszcze Mali, Izrael, Kambodża, In-
donezja, Bali.
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych zaprasza do ko-
rzystania z filmów w oryginalnej wersji językowej a Wypo-
życzalnia Książki Mówionej i Multimediów do korzystania
z nowej usługi bibliotecznej – bezpłatnego wypożyczania
czytników ebooków.
Dziękując za wspólne uczestnictwo w imprezach eduka-
cyjno-kulturalnych, zachęcamy do przeczytania relacji ze
spotkań z książką i kulturą Białorusi, Kazachstanu, Estonii
i Jakucji.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o spotkaniach, które
z myślą o naszych Czytelnikach realizowane będą w Biblio-
tece w drugim półroczu a dzieci zapraszamy już w lipcu na
Lato w Bibliotece – czyli biblioteczny Misz-Masz.
Polecamy książki na lato, ale namawiamy też do własnych
poszukiwań literackich.

Wspaniałych wakacji z dobrą książką na lato.

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

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 

(22) 671 04 51 w. 117, e-mail: bibliotekon@bppragapd.pl

Fotografia na okładce: Karolina Kozłowska

Druk: Drukarnia Jantar

www.bppragapd.pl
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi  Południe

W sobotę 10 maja, widownia Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim zgromadziła licz-
nie przybyłych miłośników książki i sympatyków Biblioteki. To już V edycja Pragnienia Czy-
tania, dorocznego festiwalu czytelniczego organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe. Pomimo, że organizatorzy przygoto-
wali dla wszystkich Czytelników od 0 do 100 lat wiele atrakcji: kiermasze książek, wystawę pla-
styczną Anny Polarusz (ilustracje do baśni Andersena), animacje dla dzieci, konkursy i zabawy,
to jednak literatura klasyczna była w tym dniu najważniejsza. Fragmenty książek i wiersze
czytali: Burmistrz Dzielnicy Praga Południe – Tomasz Kucharski, Z-ca Burmistrza Dzielnicy
Praga Południe – Jarosław Karcz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich –
Elżbieta Stefańczyk oraz goście specjalni: Prezes Towarzystwa Polsko-Argentyńskiego – Eu-
geniusz Noworyta, Dyrektor Biblioteki Goethe Institut w Warszawie – Regina Anhut-Frahm,
Prezes Azerbejdżańskiego Centrum Kultury w Polsce – Shahla Kazimova, Sekretarz Amba-
sady Białorusi w Polsce, Zastępca Dyrektora Centrum Kulturalnego – Julia Rubina.

Gościliśmy również czytających artystów: Danutę Stankiewicz, Jerzego Zbigniewa Nowaka
a także Edwarda Lutczyna.

Swoje umiejętności aktorskie i taneczne zaprezentowały dzieci z dzielnicowych przedszkoli
i młodzież szkolna z naszej Dzielnicy oraz zaproszeni goście: Zespół Ludowy z podlubelskiego
Bogucina i Teatr „Zgraja” ze Szkoły w Zielonce. Stowarzyszenie Promocji Grochowa prze-
prowadziło konkurs o pisarzach z Grochowa. Nasi Czytelnicy byli świetnie zorientowani, jacy
pisarze są związani z Pragą Południe. Wieczorem odbył się koncert Anety Augustyniak, która
„śpiewała klasykę” i rozgrzewała zmarzniętą już publiczność hiszpańskimi rytmami, a dzięki
temu wszyscy wytrwali do koncertu zespołu „Wyspy Dobrej Nadziei”, którego lider Adam Tka-
czyk, jak przystało na Barda powiedział, że jego śpiewanie bierze się z… czytania. 

Rok 2014 jest Rokiem Czytelnika, jednak dla nas bibliotekarzy, trwa cały czas odkąd po-
wstały biblioteki, dlatego już zaczynamy myśleć o następnej edycji Festiwalu czytelniczego
PRAGnienie czytaniA 2015.

|  Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Z. J.Rumla w Dzielnicy Praga Południe

PRAGnienie czytaniA

fot. Archiwum Biblioteki

Czytamy klasykę,
czyli niekończąca się opowieść…
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi  Południe

Czytelnie uliczne
Trawestując fraszkę Jana Kochanowskiego „Na Lipę”
można by powiedzieć… 

gościu, usiądź na moment, odpocznij, poczytaj,

parasol da Ci cienia, bibliotekarza spytaj,

co Ci jeszcze poleci w czytelni ulicznej,

wszak słyną biblioteki ze zbiorów wszelakich:

prasy, książek rozlicznych, przekonaj się jakich 

Ewa Korulczyk

|  Urszula Pietrusiak, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16

na Warszawskich Targach Książki

Po raz drugi na Stadionie Narodowym odbyły się coroczne Warszawskie Targi
Książki. W ciągu trzech dni, od 22 do 25 maja, na wspólnej imprezie spotkali się
miłośnicy książek, ciągle nie brakuje jej zwolenników. Książka przyciąga czytel-
ników nie tylko treścią, ale również piękną okładką, czy ciekawą szatą graficzną.

Na tegorocznej imprezie pojawiły się także biblioteki. Biblioteka Publiczna
im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe była reprezentowana przez dwie pla-
cówki: Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 oraz Bibliotekę dla Dzieci i Mło-
dzieży Nr 16.

Nasze stoisko pod hasłem „Twórcze zabawy – czyli Wytwórnik Domowy” – ani-
macje z książką, starało się zaproponować różne formy aktywności. Na sztalugach
plakaty, ciekawe prace, obrazki, rysunki, przykuwały uwagę zwiedzających.

Można było zatrzymać się na chwilę, opowiedzieć o swojej ulubionej książce, po-
staci bajkowej, namalować ciekawą historyjkę, komiks, otrzymać w prezencie za-
kładkę (bądź też wykonać ją samemu), folder informacyjny, wizytówkę, no
i oczywiście słodki poczęstunek.

Naszymi sympatycznymi sąsiadami były Biblioteki z dzielnicy Włochy, Ursus,
Wesoła.

Atmosfera wesołego pikniku towarzyszyła nam wszędzie i przy stoiskach wy-
dawniczych i na płycie Stadionu, gdzie pracownicy Biblioteki czekali na fanów
czytania.

Rodzice z dziećmi po wizycie na wyższych partiach, gdzie znajdowały się stoiska
wydawnictw i odbywały spotkania z pisarzami, chętnie zatrzymywali się i odpo-
czywali przy innych punktach np. stoiskach bibliotek.

Obok nas odbywały się też przedstawienia, można było posłuchać lub samemu
przeczytać fragment ulubionej książki, wziąć udział w konkursach.

Obie filie przedstawiły swój program w ramach WPEK-u czyli Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej.

Czytelnie uliczne będą działać w miesiącach letnich,
przy Wypożyczalniach dla Dorosłych i Młodzieży:
n nr 19, ul. Witoszyńskiego 2
n nr 40, ul. Paca 46
n nr 44, ul. Grochowska 333a
n nr 78, ul. Majdańska 5
n nr 89, ul. Grochowska 202

Zapraszamy do relaksu przy książce lub czasopiśmie na świeżym
powietrzu w letnie, upalne dni.

Biblioteka
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prezentacje >>>  
T w ó r c z a  B i b l i o t e k a  –  U c z ę  s i ę  i  b a w i ę  b e z  k o ń c a

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 55, miały zaszczyt gościć w pro-
gach Biblioteki, uczniów z klas IV–VI i zachęcić ich do wzięcia
udziału w projekcie Przygoda w Bibliotece II.

Była to druga edycja projektu, mającego na celu zapoznanie
uczniów z wybranymi kulturami azjatyckimi. W ramach pro-
jektu zaproponowliśmy ścieżkę poświeconą kulturze Indonezji.
Odbyły się warsztaty o różnorodnej tematyce związanej z kulturą
i tradycją Indonezji. Warsztaty prowadziły edukatorki i antro-
polożki kultury ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna”.
W warsztatach wzięły udział dwie Szkoły Podstawowe współ-
pracujące z Biblioteką – Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
i Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego.

Tematem warsztatów były:
Indonezyjski Teatr Lalek
Na zajęciach oprócz wprowadzenia multimedialnego, zapre-

zentowano oryginalną lalkę cieniową (ręcznie zdobioną), mło-
dzież miała możliwość zrobienia takiej lalki i zaprezentowania
jej we własnym teatrze cieni.

Wyspy Indonezji
Młodzieży zaprezentowano pokaz multimedialny o Indonezji

wraz z charakterystyką geograficzną i kulturową. Na warszta-
tach można było spróbować stworzyć własną kartę pocztową
z wybranym pejzażem indonezyjskich tradycji obecnych na wy-
spach oraz napisać pozdrowienia w języku indonezyjskim
(przetłumaczonym później na język polski).

Potrawy indonezyjskie
Na zajęciach udostępniono materiały przybliżające mło-

dzieży zwyczaje żywieniowe Indonezyjczyków. Po zapoznaniu
się z produktami i degustacji jaką przygotowała prowadząca,
rozpoczęła się zabawa. Różnorodne quizy, zabawa w odgady-
wanie, poznawanie i smakowanie nie miały końca. 

Przed nami jeszcze warsztaty przybliżające naturalne piękno
indonezyjskiego terenu, czyli WULKANY.

Na zakończenie każdego z warsztatów młodzież otrzymała
propozycje wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez
Stowarzyszenie a dotyczącym kultury Indonezji. 

Dziękujemy młodzieży za aktywny udział i zapraszamy po-
nownie!

|  Małgorzata Kalbarczyk, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55

warsztaty kulturowe
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 prezentacje >>>

|  Agnieszka Dziubińska, podróżniczka, psycholog i tancerka

Lato szybko minie a zbliżające się jesienne i zimowe popołudnia to dosko-
nały czas na spotkania podróżnicze o ciepłych i słonecznych krainach.

Dzięki współpracy Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w dzielnicy Praga Południe oraz Fundacji Tańczę więc Jestem,
a współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Po-
łudnie, realizowany jest projekt podróżniczy. Jest to cykl spotkań au-
torsko-podróżniczych Kultury dalekie a bliskie, który obejmuje 10
spotkań. Opowieści o Egipcie, Maroku i Krecie odbyły się już w Filiach Bib-
lioteki nr 67, 44 i 78, na kolejne serdecznie zapraszamy. Przed nami spotka-
nia: Mali – kraina tajemniczego plemienia Dogonów, Izrael – czasem zupełnie
nieświęta Ziemia Święta, Tajlandia – kraina miliona uśmiechów, Kambodża
– gdzie niebiańskie tancerki tańczą w świątyniach starożytnego Angkoru,
Indonezja – wulkany w sercu dżungli, Bali – rajska wyspa tysiąca świątyń.
Informacje o dokładnych datach i miejscach wydarzeń można bę-
dzie znaleźć na stronie internetowej Biblioteki i Fundacji.

Spotkania prowadzone są przez Agnieszkę Dziubińską, podróżniczkę,
psycholog i tancerkę.

„Odkrywanie świata, tego zupełnie blisko nas, jak i tego bardzo odległego, jest
moją pasją. Wyruszając w podróż, zawsze jestem ogromnie ciekawa i pode-
kscytowana tym, kogo na mojej drodze spotkam, jakie zwyczaje tym razem
poznam, jakie krajobrazy zobaczę, jakie tańce wytańczę. Zawsze staram się
mieć otwarte nie tylko oczy, ale także umysł i serce. Wtedy każda podróż ob-
fituje w wiele ważnych doświadczeń. Podróżując, czasem do bardzo odległych
nam krain, niejednokrotnie bardzo odmiennych przyrodniczo, historycznie
i kulturowo wzrastała we mnie chęć, aby tym co poznaję, podzielić się z in-
nymi. Może moja opowieść zainspiruje kogoś do wybrania się do miejsc, o któ-
rych opowiadam, może obudzi wspomnienia z miejsc, które ktoś już odwiedził,
a może poszerzy wiedzę o naszym świecie. Nie przez przypadek dałam tytuł
spotkaniom Kultury daleki a bliskie. Zwykle im dalej, tym bardziej egzotyczna
i odmienna jest przyroda, architektura czy zwyczaje, ale sami ludzie, gdy się
z nimi rozmawia, mają zwykle wyjątkowo podobne i bliskie nam radości
i smutki, nawet jeśli mieszkają czasem dosłownie po drugiej stronie świata.” 

Podróżując, to co widzę staram się uwiecznić na fotografiach. Dobra foto-
grafia wyraża czasem więcej niż tysiąc słów, więc każde spotkanie autorskie
opieram o pokaz zdjęć. 

Jeśli interesuje kogoś jak kwitną banany, dlaczego świat starożytnego Ang-
koru nie mógłby istnieć bez tańca niebiańskich tancerek, gdzie rośnie pieprz
i wanilia i wiele, wiele innych to serdecznie zapraszam na spotkania.

fot. Agnieszka Dziubińska

dalekie a bliskie
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prezentacje >>>  
B i b l i o t e k a – U n i w e r s y t e t e m  O t w a r t y m

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych może się pochwalić
największym zbiorem filmów obcojęzycznych w Warszawie
– ponad 3000 filmów w 6 językach, m.in.: angielskim, nie-
mieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

Znaczną część filmów w „Dziale film i muzyka” otrzymaliśmy
wraz ze zbiorem książek w 2008 roku z warszawskiego oddziału
British Council. Wśród nich znalazły się perły brytyjskiego kina,
które docenili i wykorzystują podczas pokazów i spotkań człon-
kowie Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy Bibliotece Przysta-
nek Książka na Ochocie (współpraca od 2013 r.)

Od roku 2008 zbiór jest sukcesywnie wzbogacany o nowe ty-
tuły. Obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania wśród naszych
czytelników filmami w oryginale, których oglądanie jest dosko-
nałą nauką języków obcych, połączoną z rozrywką.

Od kilku miesięcy prowadzimy, przy współpracy ze szkołami,
projekt pokazów filmowych w bibliotece. Ostatnio gościliśmy
u nas młodzież z Gimnazjum nr 116 i Gimnazjum ZS 84
w Warszawie. Młodzi widzowie z zadowoleniem opuszczali salę
po pokazie filmu i obiecali ponownie powrócić.

Pod koniec 2013 roku zakupiliśmy około 200 nowych filmów,
w tym takie hity filmowe, jak: The Great Beauty czy The Great

Gatsby i wiele, wiele innych.
Nasze filmowe wybory to nie tylko nowości, ale często klasyka

gatunku zakupowana zgodnie z sugestią czytelników.
Staramy się nabywać filmy każdego gatunku: komedie, seriale

BBC, jak również chcąc zadowolić najmłodszego widza filmy
fabularne i animowane dla dzieci.

Już w najbliższym czasie na półkach staną takie oskarowe hity,
jak: Wilk z Wall Street – pięć nominacji do Oskara 2014, Gra-

witacja, American Hustle czy Kapitan Phillips.
Zapraszamy.

|  Marek Spoczyński, Mirosław Koper,
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych

DVD
filmy

ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH
W  W Y P O Ż Y C Z A L N I

Czytelnik zapisany do Biblioteki po zapoznaniu się

z regulaminem, jednorazowo może wypożyczyć dwa

filmy na dwa tygodnie.

Katalog filmów dostępny na stronie

www.bppragapd.pl
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 prezentacje >>>
B i b l i o t e k a – U n i w e r s y t e t e m  O t w a r t y m

Czytniki, które można wypożyczyć działają na e-papierze,
dzięki któremu ekran czytnika wygląda, jak strona papierowej
książki. Umożliwiają czytanie książek elektronicznych, e-gazet
oraz odsłuchiwanie audiobooków. Czytniki ebooków to atrak-
cyjna oferta zarówno dla miłośników tradycyjnej książki czar-
nodrukowej, osób z dysfunkcją wzroku jak również dla fanów
urządzeń cyfrowych.Wypożyczalnia Książki Mówionej i Mul-
timediów rozpoczęła wypożyczanie czytników 5 maja 2014 r.
i już od pierwszego dnia cieszą się one popularnością.

Czytniki mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie. Do wy-
pożyczenia potrzebna jest karta biblioteczna, dowód osobisty
i podpisane oświadczenie. Czytelnik może wypożyczyć tylko
jeden czytnik.

Wypożyczając urządzenie wypełniamy specjalny formularz
z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem, zgadzając
się na jego postanowienia. Następnie, oprócz urządzenia,
otrzymujemy ładowarkę, pokrowiec ochronny oraz instruk-
cję obsługi. Jeśli Czytelnik ma kłopot lub nie wie jak rozpo-
cząć korzystanie z czytnika może poprosić o pomoc
bibliotekarza, który pokaże w jaki sposób posługiwać się czyt-
nikiem.

Regulamin zastrzega, iż nie można wgrywać na urządzenie
własnych ebooków (i innych treści), nie można usuwać jego
zawartości, korzystać z własnych kart micro SD, nie można
usuwać historii otwartych publikacji.

W bazie (katalogu) Biblioteki dostępne są opisy bibliogra-
ficzne oferowanych do wypożyczenia ebooków.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni.

|  Wiesława Krynicka,
Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów

czytników ebooków

Jeszcze nie wieczór / Kira Gałczyńska n Przyszłem czyli Jak pisałem scenariusz

o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy / Janusz Głowacki n Gajos / Elżbieta Baniewicz n

Niewolnice władzy: przemilczana historia międzynarodowego handlu kobietami / Lydia

Cacho n Śmierć w Amazonii: nowe eldorado i jego ofiary / Artur Domosławski n Ni-

cholson: biografia / Marc Eliot n Mężczyzna na kozetce: czego pragnie, co czuje, kogo

się boi? / Brandy Engler n Rozmowy z niewierzącym / papież Franciszek, Eugenio

Scalfar n Podróż ku nieskończoności: moje życie ze Stephenem / Jane Hawking

Wypożyczanie
W BIBLIOTECE

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów za-
prasza do korzystania z nowej usługi bibliotecznej
– bezpłatnego wypożyczania czytników ebooków,
które umożliwiają lekturę publikacji w formie elek-
tronicznej.

ebookowe nowości
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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

iblioteka
wielokulturowaB

Jednym z miejsc, które „odwiedziliśmy” w tym półroczu
w ramach cyklicznych spotkań z kulturą innych krajów była
Jakucja, kraina we wschodniej Syberii. To właśnie tam znaj-
duje się najzimniejsze zamieszkane miejsce na ziemi –
wioska Tomtor (temperatura w styczniu 2004 spadła tam do
-72,2° Celsjusza, ale przypuszcza się, że w Górach Wiercho-
jańskich temperatura mogła spaść nawet do -78°). Z powodu
złych warunków pogodowych, mrozu w Jakucji, nasze spot-
kanie podzielone zostało „na raty”. Najpierw odbyła się pre-
zentacja multimedialna Ewy Bolszeszapowej i Pauliny
Kopestyńskiej oraz wernisaż fantastycznych prac Pani Pau-
liny: Syberia oczami Polaków. W kolejnym zaś tygodniu
dotarły do nas dzieci z dalekiej syberyjskiej krainy i odbył się
niezapomniany koncert z akompaniamentem tradycyjnych
instrumentów, który znakomicie przybliżył nam magiczną Ja-
kucję.

Trzymiesięczna podróż do Korei Północnej i Południo-
wej, czyli cykl comiesięcznych wykładów dr Nicola Levi
(Ekspert ds. Korei Płn. i Korei Płd. w Centrum Studiów Polska-Azja.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Paris X Nanterre we Francji.

Absolwent zarządzania ESSEC Business School oraz Polskiej Akademii

Nauk i Collegium Civitas w zakresie politologii. Analityk biznesowy,

autor artykułów na temat Korei Północnej w prasie polskiej).

1. Półwysep Koreański: Jeden naród – dwa światy.
(Korea Północna – Korea Południowa) Porównanie między Koreą
Północną a Południową, aby odnaleźć różnice/podobieństwa.
2. Północnokoreańska Dynastia Kimów – Stagnacja czy
rozwój? Współczesne społeczeństwo północnokoreańskie i sys-
tem polityczny Korei Północnej.
3. Korea Południowa – drugą Japonią? Cechy współczes-
nej Korei Południowej.

Jakucji
|  Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych 

fot. Archiwum Biblioteki

Opowieści z dalekiej Północna i Południowa

Korea
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  nowe trendy >>>

  Wschód
w daleką
podróż na

Spotkanie z książką i kulturą Białorusi

Naszym partnerem w podróżach na Wschód w tym roku jest
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód.

Jako pierwsze miejsce wybraliśmy Białoruś. Przed połu-
dniem, do zdobywania nowych informacji poprzez zabawę,
zaprosiliśmy najmłodszych czytelników, dzieci z Przedszkola
nr 370. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się między innymi,
jak duża jest Białoruś, ilu ma mieszkańców, a także zobaczyć,
jak wyglądają białoruskie banknoty oraz obejrzeć białoruskie
bajki. Rozmawialiśmy o ciekawostkach związanych z tym kra-
jem – największe zainteresowanie dzieci wzbudziły znajdu-
jące się w Mińsku: Pomnik Ziemniaka, nieoficjalny symbol
Białorusi i przypominający statek kosmiczny budynek Bib-
lioteki Narodowej Białorusi.

Następnie przenieśliśmy się w świat Puszczy Białowieskiej,
częściowo znajdującej się na terenie naszego kraju, a czę-
ściowo Białorusi. Tam poznaliśmy Dziadka Mroza i bogatą
florę oraz faunę puszczy. Kolejnym punktem programu było
kolorowanie obrazków tematycznie związanych z omawia-
nymi zagadnieniami. Zmęczeni, ale uśmiechnięci przyszli
czytelnicy Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla z pewnością
chętnie do nas znów wrócą.

W części popołudniowej odbyło się oficjalne otwarcie wy-
stawy sztuki współczesnej młodych artystów z Białorusi, re-
cital pieśni Krystyny Szulżyckiej oraz spotkanie z Radcą
Ambasady Republiki Białorusi w Polsce. Jak zawsze frek-
wencja dopisała a Biblioteka została wzbogacona o kilka cen-
nych pozycji książkowych, przekazanych w darze przez
Ambasadę.

Spotkanie z książką i kulturą Kazachstanu

Jako drugi kraj w naszej podróży na Wschód wybraliśmy
odległy Kazachstan. Majową porą przenieśliśmy się przed po-
łudniem do kraju jurt, stepów i malowniczych gór. Zaproszone
dzieci obejrzały kazachską, ludową bajkę „Dlaczego jaskółka

ma taki ogon?” i miały możliwość rozmowy (w języku polskim)
z przedstawicielami Ambasady Kazachstanu. Na koniec de-
gustowaliśmy bauyrsaki – tradycyjne kazachskie pieczywo
(smażone w oleju z ciasta drożdżowego) oraz kazachskie sło-
dycze.

Tradycyjnie po południu, zawitał do „małej biblioteki, wielki,
dyplomatyczny świat”. Zgromadzonych licznie gości powitali:
Dyrektor Biblioteki, Mirosława Majewska oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-Wschód (SWPW), Ryszard To-
malak, Prezes Wydziału Mazowieckiego SWPW oraz Radca
Ambasady Kazachstanu, Askar Abdrakhamonov.

Następnie nastąpiła ciekawa prezentacja multimedialna
i quiz: „Kazachstan, którego nie znacie” – poprowadzona
przez magistrantkę Wydziału Geografii UW Marinę Yegorową.
Występ artystyczny przygotowała studentka SWPS Aigerim
Adilkhan (piosenka kazachska) i Saltanat Abibulla (utwór na
tradycyjnym instrumencie: dombra).

Na zakończenie pierwszej części spotkania odbyła się krótka
sesja pytań do Radcy Ambasady oraz ceremonia przekazania
na ręce Dyrektor Biblioteki książek w języku polskim i an-
gielskim przez przedstawiciela Ambasady. 

W części drugiej wieczornego programu nastąpiło uroczyste
otwarcie i prezentacja wystaw: Znaczki pocztowe Ka-
zachstanu oraz Wielcy ludzie Wielkiego Stepu przez
Radcę Ambasady oraz J.E. b. Ambasadora RP w Kazachstanie
(2004–2007) Władysława Sokołowskiego oraz poczęstunek
z tradycyjnym kazachskim menu.

Na uroczystości było obecnych około 50 osób, przedstawi-
cieli różnych ośrodków kultury, instytucji oraz pasjonatów kul-
tury Kazachstanu. Urozmaicony program uroczystości umilił
zgromadzonym czas i pogłębił wiedzę na temat bogatej kul-
tury Kazachstanu, o czym świadczą bardzo pozytywne i en-
tuzjastyczne komentarze oraz wpisy złożone do Księgi Gości
w tym dniu.

Spotkanie z książką i kulturą Estonii

Kolejnym miejscem naszej „podróży na Wschod”, które od-
wiedziliśmy z młodszymi i starszymi Czytelnikami była Esto-
nia. Rano przybliżaliśmy przedszkolakom barwną kulturę
tego kraju, jego piękną przyrodę. Dzieci wysłuchały estoń-
skiej bajki o kruku i ziarnie grochu, dowiedziały się, jak wy-
gląda flaga kraju i gdzie jest położony. Zabraliśmy je również
na wirtualną wycieczką po Tallinie, na Święto Światła, które
co roku odbywa się w estońskiej stolicy i śladem najpiękniej-
szych latarni morskich, których w Estonii jest ponad 80.
Wiele emocji wzbudziła również próba zbudowania latarni
morskiej z papieru, która miała rozświetlić dzień obdarowy-
wanej osoby.

Po południu w Bibliotece przywitaliśmy nieco starszych mi-
łośników tego pięknego bałtyckiego kraju, którzy z wielkim
zainteresowaniem wysłuchali komentarza do wystawy foto-
grafii Pejzaż Estonii pod tytułem Estonia oczami pol-
skiego dziennikarza widziana, wygłoszonego w niezwykle
ciekawy sposób przez Mieczysława Maciejaka. Natomiast
Mihkel Metsa, radca handlowy Ambasady Estonii w Warsza-
wie, mówił na temat owocnej współpracy estońsko-polskiej.
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CZYTELNICY
BIBLIOTEKI NA PRADZE POŁUDNIE

Autor: Jan Karski / Tytuł: Tajne państwo / Wydawnictwo: Znak Horyzont / Gatunek: Monografia
Książka Jana Karskiego, bestseller czasu II wojny światowej, po raz pierwszy przekazała światu obraz unikalnego zja-
wiska, jakim było polskie państwo podziemne. Ukazała się w listopadzie 1944 r. w 400-tysięcznym nakładzie najpierw
w USA, potem także w Anglii, Francji, Szwecji, Norwegii. Niniejsza edycja książki jest przekładem oryginalnego tekstu
z jęz. angielskiego uzupełniona komentarzem merytorycznym, naświetlającym historyczne realia i odkrywającym praw-
dziwe nazwiska bohaterów.

Autor: Anna Herbich / Tytuł: Dziewczyny z Powstania. Prawdziwe historie. / Wydawnictwo: Znak Horyzont / Gatu-
nek: Wspomnienia
W sukienkach na barykady… 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie było pół miliona kobiet. W trakcie 63 dni hero-
icznej bitwy walczyły, bały się, śmiały, kochały, opłakiwały bliskich. Chroniły swoje dzieci, ukrywały się w piwni-
cach, biły na barykadach. Przeżywały momenty triumfu i zaznawały goryczy klęski. Wiele z nich zginęło, wiele
zostało rannych, niemal wszystkie straciły dorobek całego życia. Powstanie Warszawskie było ich doświadcze-
niem. Autorka oddaje głos jedenastu z nich. Jedenastu spośród pół miliona bohaterek.

Autor: Elżbieta Baniewicz / Tytuł: Dymna / Wydawnictwo: Marginesy / Gatunek: Biografia
Przejmująca biografia znakomitej aktorki i szlachetnego Człowieka. Fascynujący portret jednej z najwybitniejszych
polskich aktorek teatralnych i filmowych, znanej z wielu znaczących ról, a zarazem osoby wyjątkowo oddanej innym,
szczególnie chorym i niepełnosprawnym, dla których założyła Fundację „Mimo Wszystko” i działa w niej jako Pierw-
sza Wolontariuszka. Była żoną nieżyjącego już Wiesława Dymnego, legendarnego współtwórcy Piwnicy pod Bara-
nami. Życie nie szczędziło jej ani wspaniałych chwil i wielkich wzruszeń, ani tragicznych doświadczeń. Jej zmaganie
zahartowały ją i nauczyły nie tylko cenić życie, ale i służyć innym, słabszym, bezbronnym.
Książka Elżbiety Baniewicz pozwala poznać życie prywatne i karierę aktorki, ale też przyjrzeć się, jak kształtowała
się jej szlachetna postawa wobec innych, co zaowocowało stworzeniem m.in. Fundacji „Mimo Wszystko”

Autor: Monika Jaruzelska / Tytuł: Rodzina / Wydawnictwo: Czerwone i Czarne / Gatunek: Dziennik
Dla autorki książka jest podsumowaniem życia rodziny. Rozdziału, który biologicznie wciąż trwa, ale nieuchronnie
zmierza w kierunku domknięcia. „Rodzina” początkowo miała być rozmową córki z rodzicami. Stała się przejmują-
cym i surowym w treści dziennikiem córki znanego polityka okraszonym dialogami z rodzicami o niełatwych rela-
cjach rodzinnych. To historia o trzech samotnych wyspach – jak nazywa siebie i swoją rodzinę Autorka. Należą do
jednego archipelagu, wszystkie jednak różne, oddalone o wiele kilometrów bliskości. Jaruzelska opisuje samotność
trzech osób, tworzących niby rodzinę, mieszkających pod jednym dachem, przez 20 lat. Te światy czasami się prze-
nikały, ale miały swoje granice i grube ściany. Żadne nie potrafiło jednak pokonać tej barykady i przełamać pięt-
rzącej się góry lodowej…

Autor: Charlotte Link / Tytuł: Ciernista róża / Wydawnictwo: Sonia Draga / Gatunek: Thriller kryminalny
Okrutna zbrodnia mrozi sielski świat brytyjskiej wyspy a sekrety głęboko ukryte przed laty mieszają we wspomnieniach.
Bohaterką jest młoda, niemiecka nauczycielka – Karin Palmer, która przybywa z Berlina na Gernsey by odnaleźć swoje
miejsce na ziemi. Szukając miejsca, w którym mogłaby się ulokować spotyka uroczą staruszkę. 71-letnia Beatrice Shaye
wydaje się być całkiem w porządku, a jej rajski dom zanurzony w otoczeniu pięknego ogrodu to jak spełnienie marzeń.
Wszystko wydaje się idealnie układać, kobiety niespodziewanie zaczynają się zaprzyjaźniać, a rozmowy z oficjalnych
zmieniają się w prywatne i coraz bardziej otwarte. Beatrice jednak nie mówi o sobie wszystkiego… 
Kiedy miejscowe służby bezpieczeństwa odnajdują kolejne ofiary brutalnego morderstwa, Beatrice będzie zmuszona od-
kryć wszystkie karty przed młodszą przyjaciółką, która jeszcze tak niedawno szukała tylko spokoju…



polecają
Autor: Jerzy Ficowski / Tytuł: Gałązka Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie / Wydawnictwo: Buchmann / Gatunek:
Baśnie
Legendarny zbiór oryginalnych bajek cygańskich z 1961 r. opracowany przez wybitnego poetę, prozaika, autora teks-
tów piosenek, eseistę i tłumacza. Najwybitniejszego znawcę i propagatora folkloru cygańskiego.

Autor: Christian Jessen / Tytuł: Przewodnik po dorastaniu / Wydawnictwo: Burda Książki / Gatunek: Poradnik
Doktor Christian Jessen jest specjalistą od radzenia sobie z różnymi problemami, rozprawia się z nimi w telewizyj-
nym programie „Wstydliwe choroby”.
Poradnik porusza wszystkie klasyczne kwestie dotyczące zmian fizycznych, ale dotyka też współczesnej proble-
matyki, między innymi bezpieczeństwa w Internecie. Ważne zagadnienia takie jak dojrzewanie, odżywianie się,
seks, seksualność, poczucie własnej wartości, postrzeganie siebie, zdrowie fizyczne i emocjonalne zostały przed-
stawione w sposób przystępny zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Ta lektura na pewno przyda się w każdym domu,
w którym mieszka młodzież poniżej piętnastego roku życia.

Autor: Dorota Gellner / Tytuł: Zając i dziecko / Wydawnictwo: Bajka / Gatunek: Opowiadanie
Uwielbiany przez dzieci i dorosłych NAJBARDZIEJ ZWARIOWANY ZAJĄC WSZECH CZASÓW powraca w wielkim
stylu i towarzystwie DZIECKA! Dziecko jest mądre i dobrze wychowane, a zając… nic się nie zmienił! Wciąż zadzi-
wia swoimi wybrykami, celnymi ripostami i niecodziennym sposobem myślenia – zwłaszcza gdy chodzi o kapustę
i marchewkę. Drodzy Czytelnicy, przed Wami piętnaście nowych, zaskakujących i przezabawnych historyjek.

Autor: Renata Piątkowska / Tytuł: Ciekawe co będzie jutro? / Wydawnictwo: Literatura / Gatunek: Opowiadania
Rozalka przepada za podwórkowymi przygodami. Czy jest coś przyjemniejszego od podpatrywania robaków, urzą-
dzania domku w krzakach czy organizowaniem ślubu (koniecznie z welonem z firanki)? Razem z Julkiem z są-
siedztwa codziennie wymyśla nowe zabawy. 
Cieszy się, że jutro też jest dzień, w którym tyle może się wydarzyć.

Autor: Marcin Mortka / Tytuł: Tappi i przyjaciele. Wędrowki Tappiego po Mruczących Górach / Wydawnictwo:
Zielona Sowa / Gatunek: Opowiadanie dla dzieci
Trzeci tom przygód Tappiego i jego przyjaciół. Tappi i Chichotek ruszają na wyprawę w Mruczące Góry, aby odna-
leźć smoka, który zabrał czarodziejską miskę olbrzyma Głabrzycha. Dzięki niej olbrzym był dobry i grzeczny. Kiedy
znikła, Głabrzych wpadł w tak wielki gniew, że Szumiący Las popadł przez to w tarapaty. 
Po drodze spotkał kilku złych oprychów, ale także wielu nowych przyjaciół. Odwiedził także swoją ukochaną Bab-
cię. Dzięki dobremu serce oraz pomocy przyjaciół, Chichotka i kruka Trajkota, udało się nie tylko wyjść z każdej
opresji cało, ale także pomóc wielu napotkanym mieszkańcom gór. I choć Tappi nie przyniósł z powrotem czaro-
dziejskiej miski, udało się udobruchać Głabrzycha. Koniec końców wszystko się dobrze skończyło.
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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 czytelni-
ków 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

bipik@bppragapd.pl

BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ

Twarze Saskiej Kępy
24 maja, obchodziliśmy po raz kolejny Święto Sa-

skiej Kępy. Tegoroczna edycja pod hasłem „Spotkajmy
się na Saskiej Kępie” była niezwykle bogata w wydarze-
nia artystyczno-kulturalne.

Przyłączając się do tej wspaniałej inicjatywy, Biblio-
teka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, zaprosiła na
otwarcie wystawy prac, wykonanych pod kierunkiem
Walerii Korsak-Rabś (podczas zajęć Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, działającego przy Szkole Głównej Hand-
lowej). Seniorzy zaprezentowali „Twarze Saskiej Kępy”
– zbiór wykonanych różnymi technikami portretów Ag-
nieszki Osieckiej oraz kilku innych sławnych postaci
związanych z lokalnym środowiskiem artystycznym.
Warto podkreślić, iż autorzy prezentowanych dzieł wyko-
nali je po zaledwie jednym semestrze ćwiczeń, są więc
one nie tylko dowodem ich indywidualnych talentów ale
również świadectwem skuteczności stosowanej przez
Panią Walerię techniki nauczania rysunku, znanej jako
„metoda Betty Edwards”. 

Zaprasamy do obejrzenia wystawy, prezentowanej
w siedzibie BIPIKU przy ul.Waszyngtona 2b.

Historia Grochowa
J E S T  W  T W O J E J

SZUFLADZIE

Czy w Państwa prywatnym archiwum nie ma przypadkiem
fotografii przedstawiających Grochów z okresu lat powojen-
nych i czasów PRL?

Stowarzyszenie Proszę Bardzo we współpracy z Bib-
lioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dziel-
nicy Praga Południe i Muzeum Warszawskiej Pragi
buduje archiwum zdjęć Grochowa.

To wyjątkowa akcja społeczna, której głównym celem jest
odnalezienie i opracowanie domowych fotografii należących
do mieszkańców Grochowa. To często bezcenne zbiory
i szkoda, żeby zbierał się kurz.

Szukamy fotografii ulubionych miejsc, osób i wydarzeń
prezentujących życie codzienne i towarzyskie Grochowa lat
minionych

Skontaktuj się z nami:

tel. (22) 121 59 10 wew. 19 (poniedziałek, czwartek, piątek)
e-mail: proszebardzo.info@gmail.com

fot. Piotr Żochowski



w drugim półroczu

CZERWIEC – PAŹDZIERNIK

SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK

„Polacy na frontach II Wojny Światowej”
– cykl wystaw 

70 rocznica Powstania Warszawskiego.
Powstanie Warszawskie w pieśni, malarstwie,
fotografii – cykl spotkań i wystaw

25 WRZEŚNIA 

26 WRZEŚNIA

„Biblioteka Wielu Kultur”
Dzień z książką i kulturą Ukrainy

„Biblioteka Wielu Kultur”
Europejski Dzień Języków

WRZESIEŃ – LISTOPAD

20 LISTOPADA

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

„Biblioteka Wielu Kultur”
Dzień z książką i kulturą Rosji

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

Biblioteka Wielu Kultur”
Dzień z książką i kulturą Szwajcarii

Wigilia Reymontowska w Bibliotece

BIBLIOTECEW

Zajęcia cykliczne:

pierwsza środa w miesiącu – Dyskusyjny Klub Książki
druga środa w miesiącu – Klub Miłośników Książki Mówionej
ostatnia środa w miesiącu – Klub Podróżnika TRAMPEK

LATOw

Wakacje w Bibliotece na Pradze Południe realizowane będą przez
dwie filie biblioteczne. W tym roku w akcję wakacyjną zaanga-
żowały się:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
ul. Egipska 7

01.07–19.07
Będzie realizowała program edukacyjny „Wytwórnik Domowy”.
Zajęcia prowadzone będą przez bibliotekarzy. Plan zajęć zapo-
wiada się bardzo ciekawie. Rozpoczynamy od wycieczek do Mu-
zeów, potem troszkę zajęć sportowych, konkursów plastycznych
i gier logicznych oraz planszowych. Filmowa wideoteka realizo-
wana będzie w Mini Kinie w Kawiarence Internetowej i w kinie
„Promenada”. Wakacyjny Misz-Masz to pomysły dzieci uczest-
niczących w akcji. Jeżeli będziemy w stanie sprostać oczekiwa-
niom stworzymy wspaniałą atmosferę zabawy. 

Dział Komputeryzacji i Informacji Edukacyjnej
ul. Meissnera 5

01.07-31.07
W Kawiarence Internetowej w lipcu dla grup zorganizowanych
czeka „Misz-Masz” różnorodnych propozycji:

n w każdy poniedziałek,wtorek, środę zapraszamy
w godz. 10.00–12.00; 12.00–14.00 Mini Kino

n w każdy czwartek w godz. 10.00–12.00; 12.00–14.00
do Klubu Gier Planszowych

n w każdy piątek w godz. 10.00–12.00; 12.00–14.00
uruchamiamy Klub Podróżnika „Trampek”

Zapisy do Kawiarenki Internetowej w godzinach
10.00–11.30; 11.30–13.00 ; 13.00–14.30; 14.30–15.45

zapraszamy

MIEŚCIE
czyli biblioteczny Misz-Masz

m.in.

więcej na www.bppragapd.pl




