
Bibliotekarze Biblioteki Centralnej zdo-
byli znaczne środki finansowe na wzbogace-
nie księgozbioru czytelni. Jeszcze przed roz-
poczęciem nowego roku akademickiego do
czytelni trafi ponad 200 najnowszych pozy-
cji z zakresu prawa, bankowości, finansów,
handlu międzynarodowego i zarządzania.

Napisaliśmy projekt z zakresu edukacji ekono-
micznej „Przepis na Biznes“, który został wysoko
oceniony przez Komisję Weryfikacyjną Narodowe-
go Banku Polskiego. W efekcie, w sierpniu przystę-
pujemy do realizacji projektu za środki pozyskane
z Fundacji NBP.

Głównym jego celem jest upowszechnienie naj-
nowszej wiedzy z zakresu bankowości, rachunko-
wości i ekonomii. Tworzenie przyjaznego środowi-

ska dla rozwoju nauki i biznesu i co za tym idzie,
ułatwienie dostępu do niezbędnych źródeł, wspo-
magających inicjatywy biznesowe, także zakłada-
nie własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest do około 500 czytelników
(studentów i prowadzących własne biznesy, kadry za-
rządzającej, bezrobotnych), pośrednio do około 1000
czytelników - uczniów szkół średnich. Dostosowanie
oferty tytułów do potrzeb czytelników obecnych i po-
tencjalnych, skuteczna promocja projektu przycią-
gnie nowych użytkowników biblioteki i przyczyni się
do inspiracji, rozwoju wiedzy z zakresu bankowości,
prawa i ekonomii. Dla wielu, stworzy sposobność fa-
chowej znajomości Internetu i jego możliwości.

Realizacja projektu przyniesie wymierne efekty,
którymi będą:

warsztat informacyjny na miarę XXI wieku, po-
mocny w zakładaniu, prowadzeniu własnej firmy
i nowoczesnym zarządzaniu, 
zapełnienie niszy w zakresie kompleksowej do-
stępności w jednym miejscu informacji i edukacji
ekonomicznej, biznesowej,
wsparcie dla osób poszukujących pomysłu na
własny biznes,
popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości, pra-
wa, ekonomii i zarządzania,
zabezpieczenie potrzeb osób kształcących się,
podnoszących kwalifikacje, poszukujących pracy,
przekwalifikujących się, prowadzących własne
biznesy,

PPrrzzyyssttęęppuujjeemmyy  
ddoo  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu
„„PPrrzzeeppiiss  nnaa  bbiizznneess““  

Jak zapisać się do biblioteki?
Wystarczy dowód tożsamości ze zdjęciem, z którym należy udać się do najbliższej placówki. 

Dzieci do biblioteki zapisują rodzice. Korzystanie z bibliotek jest bezpłatne
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Bezprzewodowy Internet!
W Bibliotece Centralnej oraz filii 1, 5, 6, 7 i 9 można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu. 

Ze względu na małą liczbę komputerów prosimy o przynoszenie własnych laptopów. 
Zapraszamy do korzystania z nowej usługi naszej Biblioteki!

wzrost wiedzy na temat Internetu i jego możliwości,
promocja książki naukowej,
utworzenie księgozbioru zgodnego z zapotrzebo-
waniem społecznym,
dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb,
wzrost liczby czytelników,
dostępność informacji o nowych trendach w bi-
znesie światowym,
wzmocnienie potencjału edukacyjnego biblioteki,
promocja biblioteki w środowisku lokalnym.

W ramach realizacji projektu „Przepis na bi-
znes“ planujemy:

zakupić 210 pozycji książkowych z tematyki pra-
wa, bankowości, finansów, handlu międzynaro-
dowego i zarządzania,
przygotować prezentację multimedialną Z Inter-
netem na Ty, która umożliwi uczestnikom war-
sztatów poznanie Internetu i jego szerokich moż-
liwości w życiu, 
przygotować materiały szkoleniowe dla uczestni-
ków warsztatów,

rozpowszechnić ulotkę informacyjną Przepis na
biznes, informującą czytelników o projekcie,
o bezpośrednich i wymiernych korzyściach dla
zainteresowanych oraz nowych książkach, do-
stępnych w bibliotece, 
zorganizować warsztaty (szkolenie) prowadzone
przez przedstawiciela ING Bank Śląski na temat
możliwości Internetu, także bankowości elektro-
nicznej, e-Commerce, poczty elektronicznej, wła-
snych stron internetowych, warsztaty podzielo-
no na 2 bloki tematyczne: 
- Internet i usługi internetowe - wykład teore-

tyczny
- Internet w praktyce (przeglądarki, wyszuki-

warki vortale finansowe i prawne, poczta elek-
troniczna, e-biznes i bankowość internetowa) -
zajęcia praktyczne przy komputerach.

Warsztaty odbędą się w dniach 25 września i 9
października 2009 r. o godz. 17-tej w siedzibie MBP
Piekary Śląskie przy ulicy Kalwaryjskiej 62 d.

Rzeczywistość przerosła na-
sze oczekiwania ! A raczej pieka-
rzanie stanęli, jak zwykle na wy-
sokości zadania. 

W maju, z okazji Tygodnia Bi-
bliotek rozpoczęliśmy akcję bo-
okcrossingową, uwalniając
książki w trzech miejscach
w mieście: salon fryzjerski „Ka-
sia“ przy ulicy Ogrodowej, re-
stauracja „Fiśla" oraz NZOZ
„New Dent“ naprzeciw Szpitala
Chirurgii Urazowej. Przeprowa-
dziliśmy akcję informacyjną za-
poznając mieszkańców miasta
z ideą tego przedsięwzięcia, roz-
powszechniliśmy stosowne pla-
katy i ulotki. 13 maja akcja ru-
szyła i zaczęło się… Po tygodniu
okazało się, że wszystkie (!!!)
uwolnione przez Bibliotekę

BBooookkccrroossssiinngg  ww  PPiieekkaarraacchh
ŚŚlląąsskkiicchh  --  ddrruuggaa  ooddssłłoonnaa!!

BBiibblliiootteekkaa  CCeennttrraallnnaa    ppoozzyysskkaałłaa    śśrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee  nnaa  kkssiiąążżkkii    ccdd..

Półka bookcrossingowa 
w Salonie Fryzjerskim 

„KASIA“



Letnia Czytelnia Prasy
Biblioteka Centralna już od maja zaprasza do korzystania z Letniej Czytelni 
w ogrodzie bibliotecznym. W naszej ofercie ponad 40 tytułów prasowych! 

książki znalazły swoich nowych
czytelników i półki bookcrossin-
gowe świecą pustkami. Przepro-
wadziliśmy rozmowę z właści-
cielką restauracji „Fiśla“ o akcji
uwalniania książek a także
o osobistych spostrzeżeniach wy-
nikających z obserwacji półki bo-
okcrossingowej. Ku naszemu mi-
łemu zaskoczeniu Pani stwier-
dziła, iż miała wrażenie, że wielu
klientów przychodziło na „Fiślę“
tylko po to, by zabrać książkę do
przeczytania. To nas naprawdę
niezmiernie cieszy !

„Książka i możliwość czyta-
nia - to największy z cudów cywi-
lizacji" chciałoby się powtórzyć
za Marią Dąbrowską. My wiemy,
że ani Internet, ani nowoczesne
nośniki informacji nie są w sta-
nie wyprzeć tradycyjnej książki
z obiegu społecznego i życia czło-
wieka. Mogą z nią natomiast
współistnieć i wzajemnie się uzu-
pełniać. 

Budującym jest także fakt, że
właścicielki trzech punktów,
gdzie zlokalizowaliśmy półki bo-
okcrossingowe z autentycznym
entuzjazmem wyraziły zgodę na

wydzielenie takich miejsc w swo-
ich lokalach. Także z ogromną
akceptacją spotkaliśmy się ze
strony Pani Dyrektor Szpitala
Miejskiego, która wręcz wyraziła
radość, że na terenie szpitala
przeprowadzimy akcję informa-
cyjną o akcji „Bookcrossing już
w Piekarach Śląskich“.

Książka przez wiele wieków
była narzędziem elitarnym, po-
czątkowo dostęp do niej mieli
tylko możnowładcy, duchowni
i uczeni. Cóż za szczęście, że tak

nie pozostało. Dzisiaj swoją istot-
ną rolę pełni w środowisku inte-
lektualistów, pisarzy, wydawców
oraz coraz szerszych grup czytel-
ników. Szukają oni w niej nie tyl-
ko konkretnych informacji, ale
oczekują również głębokich prze-
żyć estetycznych i moralnych.

Zachęcamy wszystkich miło-
śników książek i czytania do
uwalniania książek. Praktycz-
nie może to zrobić każdy. Szcze-
góły uwalniania na stronie
www.bookcrossing.pl

Bookcrossing zagościł także 
w restauracji „FIŚLA“

Uwolnione książki 
w NZOZ „NEW DENT“



Bibliotekarka - zawód wykonywany głównie
przez kobiety, osoby wykształcone, oczytane, o tzw.
„szerokich horyzontach“, zazwyczaj komunika-
tywne i otwarte. Praca w bibliotece podobnie jak
w instytucjach takich jak szkoła, przedszkole, ga-
binet lekarski czy bank wymaga od osoby w niej
pracującej przestrzegania pewnych norm zarówno
związanych z zachowaniem kultury osobistej jak
i z wyglądem zewnętrznym. W dzisiejszych cza-

sach zdominowanych przez rzesze PR-owców, me-
nagerów i innych fachowców od wizerunku firmy,
sprawa wyglądu zewnętrznego pracownika jest
bardzo ważna. 

I tak odwieczny wizerunek stereotypowej bi-
bliotekarki nie jest dla tejże zanadto miły. Atrybu-
ty przeciętnej pani wypożyczającej książki to:
schludny koczek, okulary z grubymi szkłami, buty
ortopedyczne lub bambosze i nieodzowna w niedo-
grzanych pomieszczeniach zakopiańska kamizel-
ka, a wszystko to w tonacji szaro-burej. 

Pragniemy obalić ten mit! 
W dniu dzisiejszym zarówno bibliotekarki jak

i placówki, w których pracujemy to instytucje od-
powiadające w coraz większym stopniu wymogom
naszych czasów. W naszych lokalach obok katalo-
gów kartkowych stoją komputery, drukarki i kse-
rokopiarki, a my bibliotekarki jesteśmy nowocze-
snymi strażniczkami swych książnic, umiejącymi
profesjonalnie obsłużyć każdego czytelnika.
Oprócz wiedzy o książce posiadamy również wie-
dzę na temat tego jak i co ubrać, kiedy i jak stoso-
wać make-up, jak się odpowiednio uczesać. 

Dowodem na to, że tak zaczynają nas widzieć
inni jest chociażby rzeźba Madame la Bibliothe-
que, która stanęła w centralnym punkcie jednego
z łódzkich pubów. To wizerunek młodej, ładnej,
zgrabnej kobiety w stylowym kostiumiku i gustow-
nych okularach z książką w ręku. 

Potrafimy trafnie oceniać potrzeby naszych czy-
telników. Mamy poczucie humoru, wiele cierpliwo-
ści i dużo życzliwych słów dla każdego użytkownika.
Oprócz dobrze wykonanej pracy cenimy również do-
brą zabawę, czego tegoroczny Dzień Bibliotekarza -
w formie pikniku był najlepszym przykładem.

Mamy nadzieję, że piekarskie środowisko odbie-
ra nas równie pozytywnie jak łodzianie swoją bi-
bliotekarkę! Zachęcamy Państwa do wyrażenia
swojej opinii w tej kwestii w zakładce „księga go-
ści“ na naszej stronie internetowej.

Być może doczekamy się kiedyś w ogródku bi-
bliotecznym pięknej figurki „statystycznej piekar-
skiej bibliotekarki“. 

Akcja Lato 2009 w Bibliotece 
W okresie lipiec - sierpień zapraszamy dzieci na wakacyjne spotkania w bibliotekach. 

Szczegóły w zakładkach poszczególnych filii. 

Rzeźba Bibliotekarki 
w łódzkim pubie „Biblioteka“  

CCzzyy  bbiibblliiootteekkaarrkkii
ssąą  rreettrroo??


