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organizujemy wymianę młodzieży.
Dużo tego wszystkiego.
Dzisiaj biblioteka to nie tylko
instytucja służąca do wypożyczania
książek, ale miejsce spotkań osób
o różnych zainteresowaniach. Staramy się, aby każdy, kto przyjdzie
do biblioteki w Pelplinie, wyszedł
z niej zadowolony. Na podstawie
sprawozdań, które przygotowujemy
do GUS-u, w 2016 roku bibliotekę
i jej filie odwiedziły 26.552 osoby.
– Biblioteka prowadzi także
działalność wydawniczą. Wydaje
miesięcznik samorządowy „Informator Pelpliński”, ma na swoim
koncie także pozycje książkowe
jak „Pelplin dawny i współczesny”
i wiele innych, przyczyniając się
w znacznym stopniu do promocji
miasta i gminy Pelplin.
– Miejska Biblioteka Publiczna
w Pelplinie jest wydawcą pisma
samorządowego „Informator Pelpliński”. W bibliotece znajdują się
wszystkie numery, jakie wydano
w ciągu 26 lat jego istnienia. Znajdują się one w naszym archiwum,
oczywiście zainteresowani mogą
z nich korzystać.
Natomiast książki dotyczące
Pelplina, okolic, naszego regionu
oczywiście w bibliotece są, cały
czas staramy się wzbogacać nasz
dział regionalny. Zbieramy także
ulotki, foldery. Czasami otrzymujemy do biblioteki prawdziwe
perełki dotyczące historii miasta i
jego mieszkańców. Cztery lata temu
pani Helena Kuchta pokazała nam
zaproszenia na ślub w Pelplinie z
1932 roku. W bibliotece znajdują
się skany tych zaproszeń.
– W jaki sposób biblioteka zdobywa fundusze na tak różnorodną
działalność?
– Pieniądze na działalność
biblioteki oczywiście mamy od
naszego samorządu. Na inne
potrzeby piszemy wnioski. I tak
w latach poprzednich na remonty,
wyposażenie otrzymaliśmy datację z „Infrastruktury bibliotek”, na
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nowości książkowe z Biblioteki
Narodowej. Braliśmy udział w projekcie Programu Rozwoju Bibliotek
(otrzymaliśmy sprzęt + szkolenia
dla całej kadry), komputery z programu „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2015”, na wymianę
z młodzieżą ukraińską trzykrotnie
otrzymaliśmy dotację z Narodowego Centrum Kultury.
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– Jakie plany i marzenia na
przyszłość?
– Przyszłość! Oj, wiele planów.
31 maja 2017 roku Urząd Miasta i Gminy Pelplin aktem notarialnym przekazał bibliotece na
działalność kulturalną pomieszczenia przy ul. Mickiewicza 2.
Planujemy zorganizowanie tam
kawiarenki czytelniczej, aby przy
dobrej kawie czytelnik mógł przejrzeć nowości książkowe, poczytać prasę. Chcemy, aby powstała
tam Mediateka, Kociewska Izba
Regionalna. Mamy wielkie plany
związane z tym pomieszczeniem,
więc staramy się o kolejne dotacje
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wspólnie z Urzędem
Miasta i Gminy Pelplin biblioteka
przygotowała projekt. Na razie jeszcze żadnych funduszy nie mamy.
Planujemy wymianę kart bibliotecznych. Chcielibyśmy w mieście
zamontować więcej drogowskazów
z napisem „Biblioteka”. Nie wszyscy wiedzą, gdzie ona się znajduje.
Ponadto sporo ludzi przyjeżdża
do nas z Polski i jest problem z
dotarciem do naszej siedziby.
– Jaki rodzaj literatury jest
aktualnie najchętniej wypożyczany przez czytelników MBP w
Pelplinie?
– Dorośli mieszkańcy najchętniej wypożyczają literaturę beletrystyczną. Na drugim miejscu pod
względem zainteresowania znajdują
się książki dla dzieci, pozostałe
wypożyczenia dotyczą literatury
popularno-naukowej.
Najpopularniejsi u nas polscy
autorzy to: Katarzyna Michalak,
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Agnieszka Lingas-Łoniewska,
Magdalena Witkiewicz, Agnieszka
Krawczyk, Krystyna Mirek, Remigiusz Mróz, Edyta Świętek, Dorota
Gąsiorowska, Ryszard Ćwirlej,
Katarzyna Puzyńska, Magdalena
Kordel, Anna Sakowicz, Magdalena
Knedler.
Najpopularniejszą książką dziecięcą w roku szkolnym 2016/2017
była seria o Florce Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel.
Wśród polskich autorów młodzi czytelnicy sięgają po książki:
Grzegorza Kasdepke, Wojciecha
Widłaka, Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, Agnieszki Frączek,
Andrzeja Maleszki. Nieco starsza
młodzież czyta książki: Andrzeja
Philipiuka, Barbary Ciwoniuk.

– A co Pani ostatnio czytała dla
własnej przyjemności?
– Czytam bardzo dużo. Zdarza
się, że kilka książek jednocześnie,
w zależności od nastroju oraz czasu
wolnego. Niedawno skończyłam
lekturę trzech powieści Małgorzaty
Rogali: „Zapłata”, „Dobra matka”,
„Ważka”. Obecnie kończę czytanie
książki Joanny Siedleckiej „Biografie odtajnione”. Czytam też ks.
Jana Kaczkowskiego „Szału nie
ma, jest rak” i Sławomira Kopra
„Ukraina”, a już na półce czekają
kolejne książki.
– Dziękuję za rozmowę.
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