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Z Dorotą Sakowską,
dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
rozmawia Seweryn Brzeziński
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Więcej niż książka
– We wrześniu biblioteka obchodzi okrągły jubileusz. Jaki?
– 22 września Miejska Biblioteka
Publiczna im. Księdza Bernarda
Sychty w Pelplinie będzie obchodziła jubileusz 70-lecia działalności.
Dokładną datę znamy z wpisu do
kroniki miasta.
– Jak długo pełni Pani funkcję
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie?
– Dyrektorem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Pelplinie jestem od
lutego 2009 roku.
– Jaka jest struktura organizacyjna biblioteki?
– W bibliotece pracują obecnie
cztery panie bibliotekarki, księgowa
i pracownik gospodarczy. Prawie
wszyscy pracownicy merytoryczni
biblioteki posiadają wykształcenie
wyższe – kierunkowe, biblioteczne.
Uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez różne instytucje.
Chcemy jeszcze bardziej podnieść
swoje umiejętności.
Biblioteka posiada filie w Rajkowach i Rudnie. Mieszczą się one na
terenach szkół.
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– Na jakiej podstawie prawnej i
w jakiej strukturze działa obecnie
biblioteka?
– Miejska Biblioteka Publiczna w
Pelplinie jest samorządową instytucją kultury. Powstała na mocy
uchwały Rady Miasta 13 grudnia
2004 r. Wcześniej była wpisana
w struktury Miejskiego Ośrodka
Kultury. Obecnie jest samodzielną
instytucją.
– Odwiedziła Pani wiele bibliotek na zachodzie Europy. Czy
działalność takich placówek jest
porównywalna?
– Jak najbardziej. Byłam w
bibliotekach w Niemczech, Szwajcarii, Anglii, widziałam biblioteki
szkolne, miejskie, uniwersyteckie,
diecezjalne i uważam, że obecnie
naprawdę nie mamy się czego
wstydzić. Biblioteki w Polsce w
ostatnich latach bardzo się zmieniły.
Do zmiany wizerunku bibliotek przyczynił się Program „Infrastruktura
Bibliotek”. Dzięki tym funduszom
powstało wiele nowych bibliotek,
bardzo dużo instytucji wyremontowano. Dzisiaj są to piękne budynki
z bardzo dobrym wyposażeniem.
Biblioteka w Pelplinie dwukrotnie
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korzystała z tego programu. Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy
bibliotekę w Pelplinie. Zakupiliśmy
nowoczesny sprzęt (komputery,
skanery, nowe czytniki kodów, rzutniki). Z tego wszystkiego mogą
korzystać nasi czytelnicy.
– Biblioteka kojarzy się ze spokojem i czytelnią. W pelplińskiej
bibliotece stale coś się dzieje:
spotkania, zajęcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, wystawy, spotkania autorskie, itp. Biblioteka
po prostu tętni życiem. Czy takie
są obecnie trendy w działalności
bibliotek?
– Tak. Dzisiaj biblioteka to nie
tylko książka, którą wypożycza pani
bibliotekarka. Na temat bibliotek
bardzo często funkcjonuje jeszcze taki stereotyp: ołówek, karta
czytelnicza, piec kaflowy, który
podpiera bibliotekarz. A dzisiaj
biblioteki to nowoczesne centra
kultury z dobrym sprzętem komputerowym, multimedialnym, programem bibliotecznym.
W Pelplinie od 9 lat wypożyczamy
książki kodem kreskowym. Cały
księgozbiór bibliotek (Pelplina i jej
filii) wprowadziliśmy do katalogu on

line. W każdej chwili można wejść
na stronę internetową biblioteki i w
katalogu sprawdzić, czy posiadamy
daną pozycję książkową. Drogą
mailową, telefoniczną przedłużamy
czas wypożyczania książek. Prowadzimy akcje: „Zaproponuj książkę
do biblioteki”, „Książka na telefon”.
Mamy salę komputerową, z
której mogą korzystać wszyscy
mieszkańcy, nie tylko ci zapisani do
biblioteki. W ostatnim roku liczba
korzystających z komputerów
wzrosła o 100%. Proponujemy
darmowy Internet, prowadzimy
kursy komputerowe dla seniorów, w ciągu roku odbywają się
spotkania z autorami książek dla
dzieci i dorosłych, spotykamy
się z podróżnikami, odbywają się
koncerty. Zapraszamy dzieci na
lekcje biblioteczne, spotkania z
książką. Przyłączamy się do ogólnopolskich akcji, np.: „Narodowe
Czytanie”, „Jak nie czytam, jak
czytam”, „ŻONKIL”, którą organizuje
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Przygotowujemy wystawy,
oglądamy filmy. Bierzemy udział w
akcji „Noc Bibliotek”, „Światowych
Dniach Kociewia”, „Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego”,

