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– wg hasła encyklopedycznego to instytucja kultury, która gromadzi,
IBLIOTEKA
przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach

KALENDARIUM WBP NA LUTY

bibliotecznych (swoich i obcych). Podświadomie kojarzy się z dostępem do wiedzy,
możliwością czytania, pisania, spotkań, dyskusji. Co do tego nikt nie ma wątpliwości.

Choć według statystyk osoby czytające są w mniejszości , to brak bibliotek dziwi, a zamknięcie ich
(nawet na krótko) i niemożność wypożyczenia książek niepokoi, frustruje i uświadamia potrzebę czytania.
Dziś, w czasie ograniczeń w dostępie do kultury, częściej zastanawiamy się nad obecną funkcją bibliotek.
A jak to było kiedyś?
70 lat to dobra okazja do porównań, wspomnień i podkreślenia, że biblioteka, to oprócz funkcji jaką pełni i zbiorów także osoby, które przez lata
instytucję tworzyły.
Zapraszamy do wyruszenia w podróż przez siedem dziesięcioleci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. [1]

dEKADA PIERWSZA
Rok 1951.
Jak czytamy w kronikach był to rok, w którym m.in. Libia staje się niepodległym państwem, Leopold III król Belgów abdykuje na rzecz swego syna,
Baudouina I, William Shockley ogłasza wynalezienie tranzystora złączowego, a w Polsce dochodzi do korekty granic. Nie można wątpić, że są to dla
części z nas ważne lub mniej znaczące fakty z historii. Nie można też wątpić, że dla naszego regionu ważnym wydarzeniem było powstanie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Za matkę WBP w Opolu można uznać Jadwigę Sieprawską. Nauczycielka z wykształcenia, kierująca od 1948 roku Powiatową Biblioteką Publiczną
w Niemodlinie daje się poznać jako sprawna organizatorka i działaczka nagradzana przez władze. Zapewne dlatego, w 1950 r. w momencie
powstania województwa opolskiego zostaje kierowniczką Samodzielnego Referatu Bibliotek w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Z energią
przystępuje do organizowania WBP w Opolu. Zatrudnia pierwszych pracowników, a na dyrektora pozyskuje inspektora szkolnego z Brzegu –
Stanisława Partykę, który ma się zająć sprawami organizacyjnymi i administracją.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna zostaje zarejestrowana w aktach Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu 24 lipca 1951 roku, a 1 września 1951 r.
rozpoczyna systematyczną działalność. Pierwszym dyrektorem zostaje Stanisław Partyka, wicedyrektorem Halina Gąszczyńska.
Pierwszymi instruktorkami są: Aniela Kośna oraz Janina Knapik. Było to konieczne, gdyż głównym zadaniem nowo powstałej biblioteki jest praca
instrukcyjno-metodyczna i organizacyjna, prowadzona z myślą o bibliotekach publicznych w województwie.
Janina Knapik tak wspomina przygotowania do otwarcia placówki: „Zakupiono kilkaset egzemplarzy dzieł antykwarycznych oraz niezbędny sprzęt
biurowy. […] Miłe to były chwile. Urzędowaliśmy w jednym pokoju w gmachu P.W.R.N. […] Pracy było dużo, ale atmosfera i samopoczucie były
wspaniałe. Cieszyliśmy się każdą nową książką, nowym meblem czy sprzętem.” [2]
Pracownicy, oprócz zakupu księgozbioru i jego opracowania, obejmują instruktażem wszystkie biblioteki w województwie. Dojeżdżają do odległych
bibliotek gromadzkich, dokształcają się na kilkudniowych kursach w Jarocinie. Praca z bibliotekami wiejskimi stanowi wyzwanie, zatrudnieni
pracownicy często są niedokształceni, znajomość alfabetu jest niekompletna, a konieczność prowadzenia katalogów uważana za fanaberię. „Praca
nie była łatwa. Już same dojazdy do bibliotek gromadzkich były trudne. Lokale bibliotek były zimne i nienależycie utrzymane. Pracownicy też nie
zawsze byli odpowiedni. Nieraz kilka dni spędzało się w bibliotece gromadzkiej by pomóc sklasyfikować i uporządkować księgozbiór oraz podać
bibliotekarce dokładny kierunek pracy.” – wspomina Janina Knapik. [3]
Czas poza wyjazdami przeznaczony jest na pracę na miejscu: zakup i opracowanie zbiorów, które są udostępniane od 1952 r. Od początku wiadomo,
że księgozbiór będzie sprofilowany na dzieła naukowe. Kupowane są encyklopedie, wydawnictwa z zakresu historii i sztuki. Wszystko z myślą
o otwarciu czytelni naukowej, której Opole do tej pory nie posiada. Będzie to możliwe po zmianie lokalu z jednego pokoju w gmachu Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej na pomieszczenia w przeznaczonym dla biblioteki remontowanym budynku.
We wrześniu 1953 r. biblioteka wojewódzka (pod nowym kierownictwem Jadwigi Sieprawskiej)
otwiera podwoje przy ul. Piastowskiej 18. Opolanie mają możliwość skorzystania z czytelni na
26 miejsc oraz księgozbioru liczącego 1800 tomów. Jak donosi Trybuna Opolska „po wartościową
i kosztowną książkę już nie trzeba było jechać do Stalinogrodu czy Wrocławia”. [4]
„Lata 1952-1955 to okres, w którym Czytelnia zdobywa sobie prawo obywatelstwa. Bogaty zestaw
czasopism naukowych i popularnonaukowych, kompletowany starannie, wzbogacał początkowe
zbiory biblioteczne. Podstawę księgozbioru Czytelni stanowiły początkowo takie dzieła jak:
„Wielka literatura powszechna”, „Dzieje kultury polskiej” A. Brücknera, „Literatura polska” Korbuta,
„Encyklopedia” Trzaski, Everta i Michalskiego, „Handbuch des Wissens” Brockhausa, „Historia
sztuki” Springera, Encyklopedia „Świat i życie” oraz ukazujące się na rynku księgarskim słowniki i albumy.
Specjalny nacisk przy zakupie położono, na zakup druków śląskich wydawanych bieżąco i dawnych.
[…] Mały personel Biblioteki nie pozwalał na oddelegowanie
do Czytelni stałego pracownika. Dyżury pełnili po
kolei wszyscy pracownicy, oprócz instruktorów. […]
Przeciętna frekwencja w Czytelni wahała się w granicach
30 osób dziennie. Z chwilą powstania w Opolu Wyższej
Szkoły Pedagogicznej zaczęli do nas licznie napływać
studenci. […] O rozwoju Czytelni może świadczyć fakt, że
w 1951 roku prenumerowanych było 63 czasopisma,
a w chwili obecnej [1961 r.] 246 w tym 30 obcojęzycznych” to wspomnienia Janiny Kościów. [5]
Nowy budynek przy ul. Piastowskiej 18 Wojewódzka
Biblioteka Publiczna dzieli przez wiele lat z Pedagogiczną
Biblioteką Wojewódzką, Powiatową Biblioteką Publiczną
oraz innymi instytucjami W nowych warunkach biblioteka
rozkwita i rozwija się.
Z inicjatywy
Haliny Gąszczyńskiej
przy czytelni powstaje
ośrodek informacyjny,
prowadzący kartoteki
recenzji literackich,
filmowych i teatralnych
polskich i obcych oraz
kartoteki osobowe pisarzy.
Przybywa pracowników,
książek oraz oczywiście
czytelników.

BIBLIOTEKA AUSTRIACKA WBP
11 - 17 LUTEGO
BIBLIOTEKA Z KLASĄ
W programie:
- Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag –
Oh Carnevale! czyli jak się bawią w karnawale
Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy - prelekcja
- wykłady realioznawcze: Austria bliżej oraz
Niemcy bliżej
- Moje kamishibai - Die Fünf im Handschuh /
Pięcioro w rękawiczce - teatrzyk opowieści - bajka
obrazkowa; dla dzieci do 9 roku życia
- Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne
w Austrii i Niemczech – wykład
( szczegóły na str. 2 )
BIBLIOTEKA OBCOJĘZYCZNA WBP
Konwersacje online
https://www.facebook.com/ObcojezycznaOpole
poniedziałek
19:00 - 20:00 Online Polish with Elka for beginners
(A0-A1)
wtorek
20:00 - 21:00 Grecki online z Malwiną (A0-A1)
środa
16:00 - 17:00 Español en línea con Nuria (A0-A1)
19:00 - 20:00 Deutsch online mit Nina (B2/C1)
20:00 - 21:00 Le Français en ligne avec Łukasz
(A1-B2)
czwartek
18:00 - 19:00 Vocabulario y conversación en línea
con Ilse (A2-B1)
niedziela
18:00 - 19:00 Online English with Julia & Jack
(B1/B2)
* Biblioteka Obcojęzyczna zastrzega sobie prawo
do zmian w darmowych e-konwersacjach
językowych dla dorosłych

Damian Koniarek

O ludowej historii polski

Niewiele jest książek o historii, które wzbudzają takie poruszenie jak „Ludowa historia Polski”
Adama Leszczyńskiego. I mowa tu nie tylko o opiniach w środowisku naukowym, ale także o skali
zainteresowania wśród czytelników chcących poznać przeszłość.
Nietypowy jest w „Ludowej historii Polski” zarówno początek jak i zakończenie. Nie trzyma się ona ram epok
historycznych, wprowadzając niestandardowe podziały, ale przede wszystkim opowiada o 90% społeczeństwa:
chłopach czy robotnikach, próbując opisać rzeczywistość z ich perspektywy.
Krótki opis należałoby zacząć od wyjaśnienia podtytułu. „Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania”.
Już we wstępie autor - historyk i socjolog - opisuje „uzasadnienia panowania i niewoli”. Okazuje się bowiem,
że pańszczyzna, która na tak długo zagościła na ziemiach polskich, miała licznych obrońców, uzasadniających jej
istnienie.
Leszczyński w kilku pierwszych rozdziałach opisuje proces przemian, w którym wolni często ludzie stawali się chłopami,
tracąc prawa i nie mogąc nawet bronić się w sądach. W sposób niezwykle plastyczny pokazane są tu relacje między
chłopami a szlachtą, przez co czytelnik zdobywa ogromną wiedzę na temat obciążeń pańszczyzną oraz innymi
świadczeniami. Autor porusza też kwestie obrony przed wyzyskiem: sabotaż, ucieczki, a nawet bunty.
Cechą tych opisów jest ich pochodzenie z bogatego zbioru różnego rodzaju tekstów: od średniowiecznych kronik, poprzez pamiętniki, na aktach
sądowych skończywszy. Ożywia to narrację i pozwala czytelnikowi zrozumieć sytuację, w której znalazło się 90% społeczeństwa Rzeczypospolitej.
Paradoksalnie dla chłopów wolność od pańszczyzny przyszła w niewoli zaborów.
O takich paradoksach m.in. będę rozmawiać z Adamem Leszczyńskim podczas spotkania w WBP,
2 lutego o godz. 17:00. Nie zabraknie podczas niego opisu sytuacji robotników w XIX i XX wieku. To druga
grupa, często pomijana w podręcznikach historii.
Jak to możliwe, że nowoczesne prawo nie chroniło robotników w II RP, a PRL zaprowadził ich wyzysk w imię
partii robotniczej? Kto stawał w obronie najsłabszych i z jakim skutkiem? A przede wszystkim czego możemy
się nauczyć i jakie wnioski wyciągnąć dla nas?
Poruszymy również tematykę żydowską, badając przykład mniejszości walczącej przez wieki o równe prawa
i sprawiedliwe traktowanie.
fot. PATATOF

[ dokończenie na str. 2 ]
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https://www.facebook.com/wbpopole
Prowadzenie: Damian Koniarek

GDY WIĘKSZOŚĆ BYŁA MNIEJSZOŚCIĄ

Na początku 1954 r. księgozbiór liczy już 10.608 tomów,
a korzysta z niego 424 czytelników.

fot. 1 - budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 18
fot. 2 - Halina Gąszczyńska

2 LUTEGO, godz. 17:00
spotkanie autorskie z Adamem Leszczyńskim
wokół książki „Ludowa historia Polski”

Jednego możemy być pewni. Obok „Ludowej historii Polski” nie można przejść obojętnie.
My nie zamierzamy.
Serdecznie zapraszam na spotkanie online!

2 LUTEGO, godz. 17:00 facebook.com/wbpopole

STRONA 2
Połowa lat pięćdziesiątych przynosi zmiany administracyjne, w tym łączenie bibliotek wojewódzkich z miejskimi. W maju 1955 r. po scaleniu powstaje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
Oprócz centrali przy ul. Piastowskiej 18, działa 9 filii i 23 punkty biblioteczne.
Na bazie dotychczasowej biblioteki miejskiej tworzony jest Dział Udostępniania. Dzięki zwiększeniu liczby pracowników Czytelnia, z której można już korzystać po południu, przestaje pełnić rolę wypożyczalni.
Olbrzymi nacisk kładzie się na tzw. „pracę z czytelnikiem masowym”, imprezy czytelnicze, spotkania literackie, czy wieloetapowe konkursy czytelnicze.
„Przez Czytelnię naszą w ciągu tych 10 lat [1951-1961] przewinęło się wielu pisarzy i naukowców, wygłaszając odczyty, recytując wiersze i czytając
fragmenty swoich utworów. Często spotkania te z powodu szczupłości miejsca organizowane były w większych lokalach, ale spotkania w czytelni mające
charakter bardziej kameralny należą do najmilszych i najbardziej udanych. […] Kilkakrotnie odbyły się spotkania i dyskusje z naszymi opolskimi literatami
— Zbigniewem Zielonką i Adolfem Niedworokiem, Stefanem Chmielnickim i nieżyjącym już Bogumiłem Wyszomierskim. Gościły u nas Seweryna
Szmaglewska, Hanna Ożogowska, recytował swe wiersze Artur Międzyrzecki. Maria Zientara-Malewska wzruszała do łez swoimi wierszami z okresu
obozowego, a Magdalena Samozwaniec bawiła czytelników anegdotami i fragmentami niedrukowanej jeszcze wówczas powieści „Tylko dla mężczyzn". […]
Przewinęli się przez naszą Bibliotekę pisarze tej miary co Melchior Wańkowicz, Władysław Broniewski, Czesław Centkiewicz i popularny Jan Żabiński.
Złota Księga naszej Biblioteki posiada niejeden autograf i ciepłe słowo skierowane do nas, bibliotekarzy. [6]
Przybywa też pracowników w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, który opiekuje się 242 bibliotekami publicznymi i 47 bibliotekami związkowymi
w całym województwie. W 1956 roku ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Pomagamy sobie w pracy”, który ułatwia kontakt z opolskimi bibliotekami,
a też staje się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych. [7]
Janina Sieprawska – twórczyni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i jej druga dyrektorka odchodzi z biblioteki w 1958 r. Zaczyna kierować Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki.
Nowym dyrektorem biblioteki 1 kwietnia 1958 r. zostaje Roman Sękowski.
Zastaje bibliotekę zorganizowaną, ale wymagającą unowocześnienia i stworzenia nowej wizji rozwoju.
„Miałem dobre przygotowanie teoretyczne, olbrzymi zapał, masę pomysłów, tylko 27 lat i żadnego doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników.
Z bibliotekarzami znałem się z pracy w wydziale kultury, nie byłem więc kimś zupełnie obcym. Przez młodych pracowników przyjęty zostałem
przychylnie, starsi odnosili się do mnie raczej z rezerwą, czemu się dziwiłem” – wspomina. [8]
Za cel stawia sobie m.in. stworzenie z biblioteki centralnej biblioteki regionalnej o charakterze naukowym. Dzięki licznym kontaktom służbowym
i osobistym, udziałowi w aukcjach księgarskich, antykwarycznych, zbiory biblioteki, a w szczególności silesiana i książki zabytkowe, znacznie się
powiększają, by w przyszłości stworzyć wspaniałą kolekcję najcenniejszych starodruków i rękopisów.
Jest orędownikiem nowoczesnego bibliotekarstwa. Pod jego przewodnictwem biblioteka wchodzi w kolejną dekadę, kierując się zasadami:
każdemu czytelnikowi odpowiednia książka, oszczędzaj czas czytelnika, biblioteka żywym i rozwijającym się organizmem.

OPRACOwANIE: VIOLETTA ŁABĘDZKA
fot. 1 - pracownicy WBP podczas spotkania autorskiego; na pierwszym planie od lewej:
Roman Sękowski, Halina Gąszczyńska, Kazimierz Brandys
fot. 2 - Roman Sękowski
PRZYPISY:
[1] Przy pisaniu wspomnień korzystano z opracowania Zapisane w pamięci. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emanuela Smołki 1951-2011, Opole 2011
[2] Knapik Janina: Organizacja i pierwsze prace biblioteki wojewódzkiej w Opolu. „Pomagamy sobie w pracy”
1961 nr 3 s. 3-4
[3] Tamże
[4] (Se): Książka i my. „Trybuna Opolska” 1953 nr 215 s. 4
[5] Kościów Janina: Praca w czytelni. „Pomagamy sobie w pracy” 1961 nr 3 s. 11
[6] Tamże, s. 12-13
[7] kwartalnik nieprzerwanie wydawany jest do dziś, od 2011 pod nazwą Bibliotekarz Opolski
[8] Sękowski Roman: Biblioteka we wspomnieniach bibliotekarzy oraz przyjaciół biblioteki.
w: Zapisane w pamięci. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1951-2011, Opole 2011, s. 39

PRZYJAŹNIMY SIĘ
Wrocławskie wydawnictwo, które wspiera naszą działalność przekazując nam
egzemplarze swoich książek.
Ich siłą napędową jest pasja do odkrywania tego, co nieznane.
Podczas gdy księgarski rynek nadal pozostaje zdominowany przez literaturę
amerykańską, brytyjską i zachodnioeuropejską, Książkowe Klimaty skupiają
swą uwagę na tych obszarach literackiej mapy, które – choć często bliskie nam
czy to geograficznie, czy kulturowo - wciąż pozostają w cieniu. Poszukując
prozatorskich smaczków kierują się głównie na południe Europy.
Jak sami o sobie mówią: Wydajemy takie książki, jakie sami chcielibyśmy czytać
i oglądać: mówiące więcej o świecie wokół nas, zrywające ze schematami
i stereotypami.
Dziś polecamy Waszej uwadze dwa tytuły – z bliższego i dalszego południa.
Legenda o języku, Pavol Rankov (tł. Tomasz Grabiński)
Czechosłowacja na początku lat siedemdziesiątych.
Smutna i szara, tuż po stłumieniu Praskiej Wiosny
i wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego
do kraju. Tomáš, z pochodzenia Słowak, zaczyna
studia historyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze.
Wraz z trójką nowo poznanych studentów
zaczynają zgłębiać kwestię legendy o języku
Jana Nepomucena oraz poznawać inne wydarzenia
i postaci sprzed wieków. Nie są świadomi, że
ich aktywnością zainteresowała się czechosłowacka Służba Bezpieczeństwa.
Mroczne czasy średniowiecza i komunizmu okazują się mieć ze sobą znacznie
więcej wspólnego, niżby się mogło wydawać.
Historie z ojczyzny, Ayfer Tunç (tł. Agnieszka Erdogan)
Czym jest ojczyzna? Co jest istotą narodu? Czy wspólne
pochodzenie łączy, czy raczej dzieli – i czym właściwie jest
owo wspólne pochodzenie? Socjologiczny portret
społeczeństwa tureckiego w całej jego różnorodności,
przedstawiony poprzez historie zwykłych ludzi. Autorka
ukazuje jego mentalność, zalety i wady, nie unikając przy
tym tematów wstydliwych czy niewygodnych.
Wyważony – ale nigdy chłodny – styl autorki, pełen
wymownych niedomówień i zaskakujących obrazów,
sprawia, że książkę tę możemy czytać nie tylko jako dialog z dawniejszymi
czasami, ale też jako przejmujące świadectwo teraźniejszości.

wbp.opole.pl

biblioteka z klasą

MONIKA WÓJCIK-BEDNARZ

Dla uczniów, nauczycieli języka niemieckiego oraz innych zainteresowanych osób
Biblioteka Austriacka WBP w Opolu przygotowała ofertę spotkań w ramach edukacji
bibliotecznej „Biblioteka z klasą online”. Od wielu lat w lutym organizowany był
„Tydzień Biblioteki z Klasą”, podczas którego na wydarzenia zapraszano dzieci i młodzież.
Ponieważ ze względu na naukę zdalną w tym roku nie mamy możliwości zaproszenia
uczestników do biblioteki, w okresie od 11 do 17 lutego 2021 r. odbędzie się akcja promocji nieodpłatnych spotkań
edukacyjnych w formie online za pośrednictwem Facebooka Biblioteki Austriackiej, gdzie „Biblioteka z Klasą online”
opublikowana została jako wydarzenie.
Prezentowane w ramach jej programu prelekcje i spotkania z literaturą dostępne będę przez całą dobę, a uczestniczyć
w nich będą mogli wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca nauki i zamieszkania.
11 lutego w Tłusty czwartek, w Niemczech nazywanym Weiberfastnacht , odbędzie się prelekcja o zwyczajach
„Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag. Czyli jak się bawią w karnawale Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy”.
Karnawał to zwykle czas beztroskiej zabawy w przedziwnych strojach oraz barwnych parad, mających
w krajach niemieckiego obszaru językowego bardzo długą tradycję. Najhuczniejsze zabawy organizowane są
oczywiście w Nadrenii, jednak także w innych miastach Niemiec, w Austrii i Szwajcarii pielęgnowanych jest wiele
ciekawych zwyczajów związanych z tym okresem. O wielu z nich opowiemy podczas prelekcji.
12 lutego w programie będzie prelekcja online pt. „LG - Liebe Grüße. Najważniejsze i najciekawsze skróty w języku
niemieckim”. Współczesny język obfituje w liczne skróty, które szczególnie chętnie używane są w SMS-ach i czatach.
Podczas prelekcji przedstawione zostaną ciekawe i przydatne skróty, które każdy uczący się języka niemieckiego powinien
poznać.
15 lutego odbędzie się „Moje kamishibai czyli Teatrzyk opowieści dla dzieci”, podczas którego w języku polskim
i niemieckim przedstawiona zostanie znana bajka "Czerwony kapturek" / "Rotkäppchen".
16 lutego zaprezentujemy tradycyjną ukraińską bajkę obrazkową
pt. „Der Handschuh” / „Rękawiczka” / „Rukavichka”
w trzech językach : niemieckim, polskim i ukraińskim w ramach serii
„Moje kamishibai czyli Teatrzyk opowieści dla dzieci”.
Czy zwierzęta, które w naturze nie bardzo są sobie przyjazne,
mogą przyjaźnie zamieszkać w znalezionej rękawiczce?
W bajce wszystko jest możliwe. A w prezentowanej po niemiecku,
polsku i ukraińsku tradycyjnej bajce ludowej z Ukrainy
pt. "Rękawiczka" miejsca starcza dla wszystkich.
17 lutego w Środę Popielcową, po niemiecku Aschermittwoch, odbędzie się prelekcja pt. „Wielki Post - zwyczaje w krajach
niemieckojęzycznych”. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii, gdzie najważniejszymi religiami są katolicyzm i ewangelicyzm,
Wielki Post to wyjątkowy czas w roku, obfitujący w liczne ciekawe tradycje i obrzędy nie tylko kościelne, ale i świeckie.
Podczas wykładu online przybliżone zostaną nieznane w Polsce tradycje z różnych regionów krajów niemieckojęzycznych.
Należy dodać, że ze spotkań i prelekcji „Biblioteka z klasą online” można korzystać przez cały rok, bowiem
Biblioteka Austriacka w Opolu uzupełnia na bieżąco ofertę wykładów realioznawczych, warsztatów językowych i spotkań
z literaturą dla młodzieży i dzieci, które udostępniane są nieodpłatnie zainteresowanym nauczycielom.
Na Facebooku Biblioteki Austriackiej dostępna jest obecnie oferta 15 spotkań, systematycznie uzupełniana i aktualizowana.
Trwające do 30 minut prelekcje mogą być wyświetlane podczas lekcji niezależnie od tego, gdzie i kiedy są prowadzone.
Do niektórych spotkań załączone będą materiały uzupełniające oraz sprawdzające wiadomości ze spotkania.
Warunkiem wykorzystania prelekcji podczas zajęć jest wypełnienie znajdującego się w ofercie formularza
zgłoszeniowego z prośbą o udostępnienie linku do wybranego z oferty spotkania.
Aktualne informacje o działalności Biblioteki Austriackiej uzyskać można na stronie internetowej www.ba.wbp.opole.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku.
Kontakt:
ba@wbp.opole.pl
tel. 77 47 47 085

na zdjęciu: Sylwia Pietruszka, bibliotekarka Biblioteki Austriackiej WBP
fot. Krzysztof Jabłoński
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WSTRZYMUJĘ ODDECH

Monika Ostrowska

Na co najbardziej czekam w 2021? Na powrót bliskości. Na moment, gdy znów będziemy mogli się uścisnąć.
Na kolacje w restauracji, kino zamiast Netflixa. Na możliwość podroży.
I na kilka książek.
Te ostatnie – w przeciwieństwie do reszty – mają przynajmniej przybliżoną datę nadejścia.
Przyznam, że na długiej liście zapowiedzi wydawniczych parę nazwisk cieszy mnie szczególnie.
W oczekiwaniu na tegoroczne premiery zachęcam do sięgnięcia po ich wcześniejsze książki.
Dzieciństwo jest potężniejsze niż fikcja.
ŚWIETLISTA REPUBLIKA

Przekład: Katarzyna Okrasko
Wydawnictwo Filtry

Otoczone tropikalnym lasem San Cristóbal jest małym, nieco sennym miastem, gdzieś w Ameryce Południowej.
Życie w takich miastach jest uregulowane i przewidywalne jak rytm metronomu – i równie trudno wyobrazić sobie
że można uniknąć podobnego wszystkim losu, jak to, że słońce wzejdzie na zachodzie. A jednak czasem tak właśnie
się dzieje: słońce wschodzi na zachodzie.
Pewnego dnia w miasteczku pojawiają się dzieci. Są brudne, głodne, mówią niezrozumiałym językiem. Choć
najpewniej wyszły z pobliskiej dżungli – nie ma w nich nic ze spłoszonych zwierząt. Z wysoko uniesionymi głowami
patrzą miejscowym zuchwale prosto w oczy i zdają się być niezrozumiale szczęśliwe. Ich odrębność burzy kruchą równowagę
lokalnej społeczności. Uwierając dorosłych równocześnie wzbudza w ich dzieciach niezdrową fascynację.
Niełatwo rozstrzygnąć, co ma na nas większy wpływ: to, co nam zagraża, czy to, co nas pociąga. Natura obu tych rzeczy
często nie tylko nie stoi ze sobą w sprzeczności, ale jest też trudna do rozróżnienia.
Dzikich dzieci jest trzydzieścioro dwoje.
Od pierwszego zdania wiemy, że wszystkie umrą.
Przywoływane dwadzieścia lat później wspomnienia narratora – uczestnika wydarzeń - przeplatają się tu nie tylko z jego refleksjami, ale też
z dokumentami, artykułami, programami telewizyjnymi, które powstały na temat dzieciaków z San Cristóbal.
Napisaną jak reportaż „Świetlistą republikę” czyta się z narastającym poczuciem niepokoju. Barba sprawnie prowadzi narrację, nie traci
naszej uwagi ani na chwilę, żadne słowo nie jest tu zbędne. To dziwna, porażająca proza, która wytrąci nas zrównowagi i pozostawi
w niepewności.
„Świetlista republika” znalazła się na liście 10 najlepszych tytułów 2020 r. wg. Książek. Magazynu do czytania. Wiosną nakładem
wydawnictwa Filtry ukaże się druga w Polsce powieść Barby, o której Edmund White pisze tak: „Raz na jakiś czas powieść zamiast
rejestrować rzeczywistość – tworzy nową, która rzuca światło na nasze najciemniejsze uczucia. Kafka to robił. Robił to Bruno Schulz.
Teraz dokonał tego Andrés Barba swoimi przerażającymi ‘Małymi rączkami’”.
Ćwiczenia z żegnania wspomnień *
RZECZY, KTÓRYCH NIE WYRZUCIŁEM

Wydawnictwo Karakter

Biblioteka Obcojęzyczna WBP znajduje się na styku
różnych kultur i języków świata.
Ciekawi siebie nawzajem czerpiemy z tej unikalnej
możliwości wymiany doświadczeń, wiedzy, energii.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi przyjaciele wolontariusze, którzy dzielą się z nami wiedzą
i umiejętnościami.
To dzięki nim nasza biblioteka stała się – w naszej
opolskiej mikroskali – centrum multikulturowego
wszechświata.
Poznajcie ich.

biblioteka to przyjaciele
Od zawsze fascynowały mnie słowa.
Ciekawiły, porywały, a zarazem uspokajały.
W dzieciństwie czytałam jedną po drugiej książki
z małej biblioteki na rogu. Pamiętam zdziwienie
i radość, kiedy pani bibliotekarka powiedziała, że
przeczytałam już wszystko w dziale dla dzieci
i uroczyście zaprowadziła mnie do części dla
dorosłych. Było tam jeszcze więcej półek, były szuflady
z katalogami, jeszcze więcej światów między kartkami,
jedne wypływające z drugich, prawdziwy kosmos.
Wkrótce potem zrozumiałam, że nie mogę zamykać
się w jednym języku, ponieważ tych światów, do
których chcę mieć dostęp jest znacznie więcej.
Od tej pory staram się poszerzać granice dostępne
dla mnie, ucząc się języków.
Oprócz jednej z najprzyjemniejszych czynności czytania, uwielbiam też pisanie.

- Ale ty nie umrzesz?
- Umrę, ale dopiero kiedy nie będziesz mnie potrzebował.
Miałem pięć lat i w pierwszej chwili uznałem tę odpowiedź za satysfakcjonującą. Negocjacje w kwestii śmierci nie należą
do łatwych. Jak mówią związkowcy, uzyskałem maksimum tego, co było możliwe w obecnej sytuacji. Dopiero z czasem
zrozumiałem, że postawiła mi warunek. „Dopiero kiedy nie będziesz mnie potrzebował”. Niepotrzebna obumierała.
Sto procent żydowskiej matki.

Kilkadziesiąt lat później dorosły już syn porządkuje mieszkanie po śmierci matki. Przedmioty, które po niej pozostały, uruchamiają
reminiscencje.
Książki, gazety, lampa.
Rzeczy, które nas otaczają, nie są przypadkowe. Stają się punktem odniesienia. Pretekstem dla opowieści o stracie, o żegnaniu, ale
i o wspólnym życiu. O świecie, którego nie chce się porzucić.
Książka Marcina Wichy to nie tylko żałobne wspomnienie matki i próba poradzenia sobie z osieroceniem. Rozszczepia się na kilka
tematów, które równorzędne sobie przeplatają się i uzupełniają, składając się na historię o życiu (i odchodzeniu) pierwszego powojennego
pokolenia. Pokolenia, któremu obiecywano, że za pomocą rzeczy, architektury, mebli, książek można coś odbudować, jakiś bezpieczny
świat przedmiotów, w którym po tej gehennie nie ma już miejsca na nic złego. A które finalnie dostało estetyczny koszmar i więzienie PRLu
oraz rozczarowujący kapitalizm, i w których traumę wojny i marca 68 podlewano dyskretnym antysemityzmem.

Od 35 lat prowadzę dziennik, który jest próbą
zatrzymania niemożliwego do zatrzymania:
upływającego czasu.
Nie udaje się; ale jednak przynosi chwilową ulgę,
że nie wszystko przeminęło ot tak, przesypało się
przez palce.

W tej książce każde słowo – jak w życiu każdy przedmiot – ma znaczenie. Oszczędna w formie, perfekcyjnie wyważona, można wręcz rzec:
zaprojektowana. Ostatecznie będący grafikiem Wicha wie, że cała sztuka polega na tym, żeby należy uchwycić to, co jest istotne, a wyrzucić
to, co niepotrzebne.

Mam przyjemność być nauczycielką w jednym z liceów
- dzięki temu mogę dalej obcować ze słowami,
a także z ludźmi, którzy zawsze są inspiracją.

„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” zostały nagrodzone Nagrodą Literacką NIKE. Wydawnictwo Karakter zapowiada kolejną książkę autora na
koniec wiosny.

Lubię podróże, poranki, góry, moje zwierzęta:
kota i psa.

[ * wyrażenie pochodzi z książki Mikołąja Grynberga "Poufne" ]

W 2019 roku wydałam tomik poetycki “Otulina”.

Stany Rasistowskie Ameryki
ZBIERANIE KOŚCI

Przekład: Jędrzej Polak
Wydawnictwo Poznańskie

Nadchodzi huragan. Trzeba gromadzić zapasy, zadbać o bezpieczeństwo. Nastoletnia Esch może liczyć tylko na braci.
Ojciec – alkoholik z wieloletnim stażem – nieustannie znika, zostawiając czworo dzieci na pastwę samych siebie.
Gęstniejący strach przed nieubłaganie zbliżającą się katastrofą splata się z zupełnie indywidualnym strachem Esh.
Jej dzieciństwo – i tak już naznaczone skrajną biedą, śmiercią matki i alkoholizmem ojca – ma właśnie się skończyć.
Bo nad jej życie nadciąga zupełnie inny huragan.
Jesmyn Ward doskonale zna piekło rasistowskiego południa. Wie, czym jest wzrastanie w biedzie i strachu o przyszłość. Jako pierwsza
w swojej rodzinie dostała się do liceum, gdzie była jedyną niebiałą osobą klasie. Rasizm był na porządku dziennym – i nikt nie stawał
w obronie upokarzanej nastolatki.
Jesmyn Ward urodziła się w 1977 roku.
Sto lat po wojnie secesyjnej, dwadzieścia po Rosie Parks, ponad dekadę po podpisaniu ustawy o prawach obywatelskich – i nadal za
plecami słyszy „kto to widział, by potomkini niewolników szła na studia”.
Mieszkańcy czarnych stanów przez dekady byli odzierani z godności, skazani na życie na granicy ubóstwa i na łaskę lepszych, białych.
Do tych wątków bajecznie utalentowana Ward konsekwentnie powraca w swoich powieściach, oddając głos tym, którym odmawiano go
przez lata. Pokazuje oblicze Ameryki, którego wielu jej mieszkańców wolałoby nie zauważać.
I uświadamia nam, jak bardzo naiwni byliśmy dając sobie wmówić, że rasizm jest zjawiskiem marginalnym.
„Zbieranie kości” to jak zapis dwunastodniowej podróży do piekła. Tego, które rozpętał jeden z najbardziej niszczycielskich huraganów
w historii. Ale też tego, które na ziemi już jest. Piekła biedoty, przemocy i wykluczenia.
Książki Jesmyn Ward są jednym z najodważniejszych i najgłośniejszych głosów współczesnej Ameryki. A sama autorka – ta potomkini
niewolników – nie tylko poszła na studia, ale została profesorem nadzwyczajnym języka angielskiego na Tulane University oraz pierwszą
kobietą dwukrotnie uhonorowaną National Book Award. Tuż po wakacjach do polskich księgarń trafi jej kolejna (a pierwsza w dorobku)
powieść, „Krwawa smuga”.
[ wyróżnione kursywą cytaty pochodzą z opisywanych książek ]
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Elka Olak-Posacka
wolontariuszka Biblioteki Obcojęzycznej WBP.
Niestrudzenie uczy obcokrajowców polskiego,
a Polaków zawstydza niegasnącą energią,
pogodą ducha i nietuzinkową osobowością.

KONTAKT: DZIał promocji wbp
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tel. 77 40 66 414

