
W ramach realizacji projektu
„Z Biblioteką po Europie – 1000
mil przygody” powstał swoisty
fresk, malowidło na płocie okala-
jącym ogród biblioteczny.
Biblioteczna Panorama Euro -
pejska, bo taką nazwę nosi wyko-
nane wspólnymi siłami dzieło 
– to oryginalne  malowidło, które
przedstawia najbardziej charak-
terystyczne budowle i symbole
współczesnej  Europy. 

Ogromne przedsięwzięcie
artystyczne (także logistyczne),
realizowane w sierpniu i wrześ -
niu 2009 roku pod czujnym
okiem Pana Brunona Białasa,
jest trwałą pamiątką po realizacji
edukacyjnego projektu skiero wa -
nego do dzieci i młodzieży.
Długość Panoramy wynosi 36
metrów, wysokość 2,50 metra!
Imponujące rozmiary ale też
imponująca symbolika. Biblio -
tecz na Panorama Europejska
rozpoczyna się obrazem Żaglow-
ca, który symbolizuje epokę
europejskich odkryć geogra -
ficznych i poznawanie   „nowego
świata”.

Tuż za nim obraz przedsta -
wia jący kościół Sagrada Familia
z Hiszpanii, który stał się sym-
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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!

bolem Barcelony. Jest to niewąt-
pliwie jeden z wielkich pom-
ników XX wiecznej architektury
autorstwa Antoniego Gaudi.

Obraz hiszpańskiego kościoła
Świętej Rodziny znajduje się
w bliskim sąsiedztwie obrazu
wieży Eiffla – rozpoznawanego
na całym świecie symbolu
Francji. Wieża Eiffla ma
niezwykła historię. Mało kto wie,
że wzniesiona w latach 1887
– 1889 początkowo wcale nie
była tak znana i lubiana jak
obecnie. W 1909 roku zapadła
nawet decyzja o jej demontażu.
Utrzymała się tylko dlatego, że
francuscy wojskowi odkryli
w niej dobre miejsce na stację
nadawczą. Głosy przeciwników
wieży upadły ostatecznie w 1914
roku, kiedy za pomocą stacji
radiowej umieszczonej na tej
niezwykłej budowli, przech-
wycono szczegóły na temat
planowanego ataku niemieckiego
na Paryż.

Kolejnym obiektem Biblio-
tecznej Panoramy jest Rzymskie



Pajacyk i Bajka
Biblioteka Centralna zaprasza dzieci w wieku od 4 do 6 lat na piątkowe spotkania

edukacyjno-literackie o godzinie 18:00.

Koloseum symbolizujące Włochy.
Ten kunsztowny obraz wspa-
niale wpisuje się w tło całej
przestrzeni. Dla uwydatnienia
szczegółów tego obrazu, twórcy
wykorzystali mankament płotu
– falistą strukturę – czyniąc
z niego atut. Efekt wspaniały !

Podziwiając Panoramę dalej
w kierunku wschodnim napo-
tykamy na niezwykle piękne
malowidło symbolizujące Wielką
Brytanię – zwodzony most prze-
cinający rzekę Tamizę, Tower
Bridge. Ten symbol Londynu
został zbudowany w stylu wikto-
riańskim w latach 1886–1894.
Dwie wieże oraz pomost kryją
mechanizm służący do pod-
noszenia ruchomych przęseł.
Dawniej Tower Bridge otwierał
się i zamykał 1000 razy w roku,
obecnie otwiera się ok. 100 razy.
W wieżach mostu mieści się
muzeum jego historii, a z gór-
nego pomostu można podziwiać
panoramę na Tamizę.

Symbolem Holandii obok
sabotów i tulipanów są wiatraki.
Piękny wiatrak na łące pełnej
czerwonych tulipanów reprezen-
tuje ten kraj bardzo sugestywnie
na naszej Panoramie.

Belgię symbolizuje obraz
ogromnego modelu atomu że-
laza tzw. Atomium, skonstruo-
wany w Brukseli z okazji między-
narodowej wystawy Expo 1958.
Podobnie jak wieża Eiffla
w Paryżu, budowla miała być
rozebrana po wystawie, ale tak
się spodobała mieszkańcom
miasta, że postanowili pozosta-
wić ją. Po kilku latach ten ponad-
wymiarowy pomnik atomu, sym-
bolizujący postęp technologiczny
nowoczesnego świata stał się
znanym na niemal całym świecie.

W sąsiedztwie Atomium znaj-
duje się obraz Małej Syrenki
– najsłynniejszego duńskiego
pomnika. Wzruszająca bohaterka
baśni Andersena przysiadła na
granitowym kamieniu przy nab-
rzeżu Angelinie w Kopenhadze
i obmywana morską wodą, smut-
no spogląda w morze. Na Bib-

liotecznej Panoramie Europej-
skiej z radością kieruje wzrok na
budynek Biblioteki.

Charakterystyczny alpejski
krajobraz – górska chata na tle
ośnieżonego szczytu, symbolizuje
Austrię i jej bogaty folklor.

Chyba najbardziej znaną
budowlą w Berlinie jest Brama
Brandenburska, jedyna z czter-
nastu bram miasta, która za-
chowała się do dzisiaj. Po zjed-
noczeniu Niemiec stała się jed-
nym z symboli złączonego
ponownie państwa niemieckiego.
Malowidło Bramy Branden-
burskiej to kolejny obiekt na
Bibliotecznej Panoramie.

Panoramę zamyka to, co naj-
bliższe sercu każdemu z nas
– obraz Polski. Przedstawia on
Pałac Kultury w Warszawie,
katowicki Spodek, szyb górniczy
i nostalgiczne, polskie brzozy.

A ponad tym wszystkim barwna
tęcza, jako symbol obecności
Boga, próby, zgody, prze-
baczenia, obietnicy, pokoju, kom-
promisu, nadziei, odrodzenia
i uspokojenia.

Biblioteczna Panorama Euro-
pejska jest na chwilę obecną
dziełem otwartym. Do zagospo-
darowania mamy jeszcze 25
metrów powierzchni metalowego
płotu.

Nie licząc farby na koszul-
kach, spodniach, rękach i twa-
rzach malarzy (artystów !), doty-
chczas na wykonanie Panoramy
zużyliśmy 10 kilogramów farby
niebieskiej, 2 kilogramy czarnej,
12 kilogramów zielonej, 2 kilo-
gramy czerwonej, 3 kilogramy
żółtej, 4 kilogramy białej i 18 róż-
norodnych pędzli a także niewy-
obrażalne ilości naszego zapału,
energii i uporu. Warto było !



Wszyscy doskonale wiemy, iż każdy człowiek
potrzebuje w życiu różnego rodzaju strawy.
Odmiany jej mogą być bardzo zróżnicowane, jedni
cenią bardziej materialną jej odmianę tj. ładny
ciuch, dobry samochód czy wykwintne jedzenie,
inni przedkładają ponadto tzw. ucztę dla ducha
czyli spektakl teatralny, wieczór w operze czy zaję-
cia łączące różne jej elementy tj. zajęcia sportowe,
joga czy medytacja.

Jest jednak w życiu wszystkich tych osób obec-
na rzecz, która pomaga im w realizacji swoich
pasji. Taką rzeczą jest książka. Ten raczej ob-
szerny dokument myśli ludzkiej pełni wielorakie
funkcje: uczy, bawi, informuje, wypełnia czas
wolny.

Biblioteka to miejsce, gdzie każdy czytelnik
niezależnie od swojego statusu materialnego,
rozległości wiedzy i zainteresowań może znaleźć
dla siebie odpowiedni, interesujący wolumin.

U niektórych, skądinąd porządnych osób ist-
nieje przekonanie, że kradzież książki z bibliote-
ki to nie grzech. Wiele osób nadzwyczaj liberal-
nie traktuje owo mienie publiczne: wyrywa
strony, kreśli, zagina itp., co niejednokrotnie
uniemożliwia korzystanie z niej następnym
pokoleniom. Powszechnie nie uważa się za
przestępstwo faktu, że czytelnikowi „spodobała”
się jakaś książka i którą tenże po prostu przy-
właszczył sobie czyli ukradł. Osoby takie
zupełnie nie biorą pod uwagę szkody wyrząd-
zonej innym użytkownikom.

Jak twierdzi profesor Janusz Dunin biblioteka
to budowla, w której poszczególne cegiełki czyli
książki spełniają określoną funkcję; jeśli wyjąć
któreś z nich, struktura ta osłabia się, a może
i upada całkowicie.

Dlatego my bibliotekarze ze swojej strony gorą-
co prosimy o rzetelność i uczciwość a zarazem
przedstawiamy prośby książki:

• Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartach,
bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta.

• Nie zaginaj rogów, używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj dbaj o me okładki.

• Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz,
wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz.

• Gdy się ze starości zacznę rozlatywać,
spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.

• Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami,
to ci będę służyć całymi latami.

Czy wiesz, że ....
Czytelnia Biblioteki Centralnej dysponuje najnowszymi książkami z zakresu bankowości, ekonomii

i przedsiębiorczości. Książki zakupiono ze środków Fundacji NBP w ramach projektu „Przepis na biznes“

SSzzaannuujjmmyy kkssiiąążżkkii
„Książka to mistrz co darmo nauki udziela,

Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela”


