Szanowni

Czytelnicy!

Oddajemy do rąk Państwa 1 numer BIB-u z okazji obchodzonych w 1993
roku jubileuszy kilku osiedlowych bibliotek publicznych Ochoty. Mamy
zamiar wydawać nasz informator cyklicznie. W biuletynie pragniemy
informować Państwa na bieżąco o tym co dzieje się w naszych placówkach.
Znajdą się tutaj wiadomości o najnowszych nabytkach bibliotecznych, o
sytuacji finansowej bibliotek i ich miejscu w życiu kulturalnym Gminy
Ochota. Będziemy też pisać o naszych planach i zamierzeniach w zakresie
unowocześnienia i uatrakcyjnienia form działalności bibliotek. Będziemy
zadawać Państwu pytania i sądzimy, że nie pozostaną one bez odpowiedzi.
Chcemy wiedzieć co się Państwu u nas podoba, a z czego jesteście
niezadowoleni, co lubicie czytać, jakich książek jest za dużo a jakich brakuje
i wreszcie jakich informacji oczekujecie Państwo na łamach BIB-u. Sądzimy,
że po pewnym czasie staniecie się Państwo współredaktorami naszego
biuletynu.
Wszystkim Czytelnikom
Życzymy przyjemnej lektury oraz wiele pomyślności w 1994 roku.
REDAKCJA
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BIBLIOTEKA DZIELNICOWA, ul. Grójecka 77
Dyrektor 22-51 -38
Administracja 22-77-13
Księgowość 659-44-56
NR KONTA: PBK IX O/Warszawa 370031-759632-131
WYPOŻYCZALNIE KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Czynne: pon. śr. pt. - 14 - 19.00, wt. czw. 10 - 15.00 dwuzmianowe - 10 -19.00
NR 23 ul. Grójecka 35 tel. 658-05-39 (dwuzmianowa)
NR 28 ul. 1 Sierpnia 46 tel. 46-17-16
NR 30 ul. Ks. J. Chróścickiego 2 tel. 23-89-62
NR 33 ul. Białobrzeska 21 tel. 22-11-17
NR 48 ul. Grójecka 68 tel. 23-35-92
NR 71 ul. Żwirki i Wigury 1 tel. 46-03-51
NR 75 ul. Grójecka 109 tel. 22-53-18 (dwuzmianowa)
NR 76 ul. Al. Jerozolimskie 121/123 tel. 29-79-58
NR 93 ul. Niemcewicza 26 tel. 22-38-06
NR 99 ul. Baleya 9 tel. 23-53-38
KSIĄŻKA NA TELEFON
"KaNaT" - ul. Grójecka 35 tel. 658-05-39
"KSIĄŻKA MÓWIONA"
- ul. Grójecka 35 tel. 23-35-92
LITERATURA OBCOJĘZYCZNA
- ul. Grójecka 109 tel. 22-53-18
CZYTELNIE NAUKOWE
Czytelnia NR VI
- ul. Ks. J. Chróścickiego 2 tel. 23-89-61
Czynna: pon. śr. pt. - 14 -19.00, wt. czw. sob. - 10 -15.00
Czytelnia NR XI
- ul. Grójecka 77 tel. 22-44-17
Czynna: codziennie: 9 - 20.00, w soboty 9- 15.00
BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Czynne: pon. śr. pt. 14 - 19.00, wt. czw. 10 - 15.00
NR
NR
NR
NR
NR

5 ul. Grójecka 81/87 tel. 22-31-95
22 ul. Ks. J. Chróścickiego 2 tel. 23-89-62
41 ul. Niemcewicza 26 tel. 22-38-06
48 ul. Baleya 9 tel. 23-51-37
68 ul. Skarżyńskiego 5 tel. 22-36-81
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WYPOŻYCZALNIA KOMPLETÓW KSIĄŻEK
- ul. Częstochowska 26 tel. 22-31-95
Czynna: pon. 11.30 - 15, wt. - pt. 8 - 15.30
USŁUGI KSEROGRAFICZNE:
- ul. Grójecka 77, Grójecka 109, Żwirki i Wigury 1, Ks. J. Chróścickiego 2
GALERIA EKSLIBRISÓW
-ul. Grójecka 109
FUNDACJA POMOCY BIBLIOTECE "Libra"
ul. Grójecka 77, tel. 22-51-38
NR KONTA: BKO Bank Państwowy V Oddział w Warszawie.
Nr 1557-142061-132-3
przyjęcia interesantów wtorek 10 - 14.00
ADRES REDAKCJI
ul. Grójecka 77 - Biblioteka Dzielnicowa, tel. 22-51-38
"SPECJALIZACJA" ZBIORÓW
Nie można już narzekać na rynek księgarski. Oferta jaką nam aktualnie przedstawia
jest bardzo bogata, a zwłaszcza dotycząca książek popularonaukowych. W tym
zakresie musimy "odświeżyć" nasze biblioteczne zbiory, ale piękne książki dużo
kosztują, a finanse bibliotek samorządowych są dość skromne.
Bibliotekarze muszą ograniczyć zakupy nowości, co wobec dużego zapotrzebowania
ze strony czytelników jest zabiegiem bardzo bolesnym. Aby nie pozbawić czytelników
możliwości wypożyczenia interesujących ich pozycji, poszczególne biblioteki
rozszerzyły niektóre wybrane działy i starają się uzupełniać je najciekawszymi
publikacjami. Nie oznacza to, że możemy zgromadzić wszystko, co ukazało się w danej
dziedzinie, ale staramy się aby był to zbiór na poziomie niezbędnego minimum.
Poniżej podajemy numery bibliotek i nazwy poszerzonych działów literatury
popularnonaukowej. Przypominamy, że mieszkańcy Ochoty mogą korzystać z każdej
wypożyczalni znajdującej się na terenie dzielnicy.
Wyp.
Wyp.
Wyp.
Wyp.

23 - krytyka literecka
28 - medycyna, gospodarstwo domowe
30 - rolnictwo, turystyka
33 - poezja i dramat, krytyka literacka, parapsychologia,
medycyna niekonwencjonalna
Wy p. 48 - historia, "biblioteka biznesmena"
Wyp. 71 - technika
Wyp. 75 - literatura piękna w jęz. angielskim, niemieckim i rosyjskim,
judaica, informatyka
Wyp. 76 - informatory, przewodniki, katalogi, wycinki prasowe
Wyp. 93 - debiuty literackie, krytyka literacka, turystyka (przewodniki)
Wyp. 99 - ekologia, geografia
WKK
- religia, judaica, wspomnienia
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22
41
48
68

- varsaviana, turystyka
- gry, zabawy
- geografia, ekologia
- sztuki plastyczne, muzyka
- teatr, film, kasety video

JUBILEUSZE, JUBILEUSZE ...
Lata mijają i zmieniają się czasy, stosunki społeczno-polityczne i warunki ekonomiczne,
ale nie zmieniają się podstawowe funkcje bibliotek publicznych, kóre zawsze były, i
miejmy nadzieję, że pozostaną ośrodkami życia kulturalnego środowiska.
Zbliżamy się do półwiecza powojennego bibliotekarstwa polskiego (Dekret o
bibliotekach z dnia 7.IV.1946 r.), ale rok 1993 okazał się już rokiem jubileuszowym dla
niektórych filii Dzielnicowej Biblioteki Publicznej, czyli po prostu dla bibliotek
osiedlowych. Każda z nich ma swoją odrębną historię, ale zanim zaczniemy je
opowiadać wspomnieć trzeba jak doszło do powstania Biblioteki Dzielnicowej.
19 stycznia 1945 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26
pojawili się jej pierwsi pracownicy. Po ugaszeniu dopalających się zgliszczy przystąpili
do ratowania tego, co ocalało z pożogi. Wojna spowodowała ogromne zniszczenia nie
tylko w gmachu na Koszykowej, przyniosła też niemal całkowitą zagładę sieci terenowej
Biblioteki Publicznej. Z 41 lokali ocalały 4. Przystąpiono natychmiast do organizowania
sieci bibliotecznej. Kierownictwo Biblioteki objął Ryszard Przelaskowski. Ustalono
zasady organizacyjne i plan działalności Biblioteki na najbliższe miesiące. Do końca
1945 roku w Warszawie działało już 11 bibliotek terenowych, jak wówczas określono
filie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
Mimo, że odbudowa sieci nie była rzeczą łatwą, tempo rozwoju było bardzo szybkie. W
planach budownictwa nowych osiedli mieszkaniowych, niestety, nikt nie uwzgędnił
bibliotek, dlatego tworzono je w lokalach adaptowanych, najczęściej małych i
uniemożliwiających ich rozwój. Znaczną poprawę przyniósł dopiero rok 1956 i
następne, a wiązało się to z decentralizacją administracyjną i przejęciem w kwietniu
1956 roku przez dzielnicowe rady narodowe budżetu sieci terenowej. Powstały zespoły
dzielnicowe bibliotek publicznych (zalążki Bibliotek Dzielnicowych), które zaczęły
poprawiać własną gospodarę jako jednostki budżetowe prezydiów dzielnicowych rad
narodowych. Władze lokalne zaczęły wykazywać dużą troskę o zapewnienie
bibliotekom pomyślnych warunków działalności. W 1959 roku na terenie Ochoty
funkcjonowały 4 wypożyczalnie dla dorosłych (23, 28, 30, 33), dwie biblioteki dla dzieci
(5, 22), Czytelnia Naukowa Nr VI we Włochach oraz Wypożyczalnia Kompletów
Ruchomych. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy wraz z siecią bibliotek terenowych
tworzyła jednak nadal wewnętrznie organiczną całość. Dopiero w 1961 roku powstały
Dzielnicowe Biblioteki Publiczne i przyjęły całościowy nadzór nad działalnością
placówek funkcjonujących na terenie dzielnicy.

Jublileusz 55 - lecia

Wśród najstarszych placówek Ochoty znajduje się obchodząca w tym roku "okrągły"
jubileusz 55-lecia działalności na terenie Włoch Wypożyczalnia Nr 30. Pierwszy zapis w
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księdze inwentarzowej został dokonany pod datą 7.VII.1938 r i do końca roku przybyło
1280 książek. Był to wówczas księgozbiór Biblioteki Miejskiej im. Stefana Żeromskiego
we Włochach.
Bibioteka prawdopodobnie działała przez cały okres okupacji niemieckiej.
Świadczą o tym wpisy do księgi inwentarzowej: 1939 - 100 wol, 1940 -180 wol, 1941 86 wol, 1942 - 583 wol, 1943 - 711 wol, 1944 - 504 wol, 1945 - 288 wol.
W okresie tym biblioteka mieściła się, jak twierdzą najstarsi czytelnicy, przy ul.
Potrzebnej. W 1947 r. została przeniesiona do zabytkowego XVIII -wiecznego pałacyku,
położonego w starym parku w centralnym punkcie Włoch, przy ówczesnej ulicy
Mickiewicza (potem Mikowa, dziś ks. J. Chróścickiego). Z zachowanej skromnej
dokumentacji wynika, że 1 lutego 1949 roku przy Bibliotece powstała Czytelnia
Dziecięca, a 1 maja Czytelnia Naukowa.
Wszystkie trzy działy Biblioteki Miejskiej mieściły się na parterze pałacyku. W
Czytelni Dziecięcej odbywały się lekcje biblioteczne, głośne czytania, pogadanki,
akademie. Kierownikiem Biblioteki do roku 1950 była Janina Madziarowa.
W maju 1951 roku Włochy zostały przyłączone do warszawskiej dzielnicy Ochota i
Biblioteka weszła w skład stołecznej sieci bibliotek publicznych. Powstały trzy odrębne
placówki, każda o innej nazwie i pod innym kierownictwem: 1) Wypożyczalnia Książek
dla Dorosłych Nr 30, 2) Czytelnia dla Dzieci Nr XXII, 3) Czytelnia Naukowa Nr VI.
W 1950 roku funkcję kierownika Biblioteki Miejskiej objęła Helena Kaleta, która
zapoczątkowała dynamiczny rozwój bibliotek włochowskich. Od września 1951 Czytelnię
Dziecięcą zaczęła prowadzić Janina Jaroszowa, kontynuując prace z dziećmi w zakresie
upowszechniania czytelnictwa. Od lipca 1964 roku do marca 1966 Czytelnia dla Dzieci
przerwała swoją działalność z powodu remontu pałacu. Wypożyczalnia Nr 30 została na
ten okres przeniesiona do budynku przy ul. Rybnickiej 4, a księgozbiór Czytelni
Naukowej został złożony w lokalu przy ul. Jantar 1. W 1966 roku wszystkie trzy placówki
powróciły do swojej siedziby, odnowionej i powiększonej o pomieszczenia na I piętrze.
Z księgozbioru Wypożyczalni 30 wyodrębniono literaturę dziecięcą i przekazano do
nowootwartej Wypożyczalni dla Dzieci Nr 22. Kierownikiem całej Biblioteki Dziecięcej
Nr 22 została Urszula Chmielecka, a w wypożyczalni zaczęła pracować Irena Denel,
potem do końca 1990 roku Aniela Skalska. Biblioteka dla Dzieci została umieszczona
wraz z Czytelnią Naukową na I piętrze.
W tym czasie w Wypożyczalni Nr 30 kolejno zmieniały się kierowniczki. W 1956
roku Helena Kaleta objęła funkcję kierownika zespołu bibliotek publicznych Ochoty.
Kierownikiem Wypożyczalni została wówczas Halina Skurowa. W 1961 roku stanowisko
to objęła Irena Denel, a w 1966 Janina Rusak. Po jej odejściu w 1971 r. kierownikiem
Wypożyczalni została Maria Godos i zarządza placówką po dzień dzisiejszy.
W 1982 roku przeniesiona na parter Biblioteka dla Dzieci zajęła dotychczasową
czytelnię prasy i pomieszczenia magazynowe. Kierownikiem została Maria Kucharska,
która szybko ożywiła działalność placówki po 5-miesięcznym okresie zamknięcia,
spowodowanym przeprowadzką. Do dotychczasowych form pracy dodała
nowe: wyświetlanie bajek, zabawy, konkursy, imprezy literackie. Na spotkania
z czytelnikami zaczęli przyjeżdżać twórcy: pisarze, dziennikarze, ilustratorzy.
Gdy w 1990 roku Maria Kucharska odeszła do pracy w bibliotece w
Ursusie, Maria Godas podjęła dodatkowy obowiązek prowadzenia Biblioteki
dla Dzieci, przywracając niejako strukturę pierwotną, kiedy to biblioteka
dziecięca stanowiła dział Biblioteki Miejskiej. Bezpośredno z dziećmi pracuje
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Alicja Sztyk, która upowszechnia czytelnictwo stosując formy zaczerpnięte z
harcerstwa. Dzięki licznym konkursom, grom stolikowym, wieczornicom,
zyskała pokaźną grupę stałych bywalców czytelni.
Naukowy księgozbiór Czytelni nr VI, imponujący dziś swoim poziomem i bogactwem,
zaczął być tworzony już w 1950 roku, dzięki staraniom i zdolnościom organizacyjnym
Heleny Kalety. W roku 1956, gdy Czytelnię przejmowała Janina Madziarowa, zbiór liczył
ponad 3000 wol. W chwili włączenia placówki do sieci bibliotek warszawskich, Oddział
Czytelni Naukowych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy zasilił znacznie księgozbiór
Czytelni przekazując jej 751 wol. W ciągu 30 lat zmieniały się również kierowniczki
Czytelni. Po Janinie Madziarowej pracę podjęła Barbara Pochrzęst, a po niej w 1961
roku Julia Rutkowska, która pracowała najdłużej i w rozwój Czytelni włożyła wiele trudu,
serca i umiejętności zawodowych. Przechodząc na emeryturę w 1985 roku przekazała
placówkę obecnej kierowniczce Wiesławie Pawłowskiej.
Tab.1

KSIĘGOZBIÓR

nr placówk

1950

1956

1960

1965

1975

1985

1992

Wypoż. nr 30

6421

10036

13868

14665

17038

23260

20478

BD nr 22

551

1530

2168

3011

9414

12798

12763

Czyt. N. VI

500

3294

7306

10259

17488

21116

23398

Tab.2

-

CZYTELNICTWO
1950-56

1965
liczba
czyt.

1975

liczba liczba
wypoż. czyt.

1985

liczba liczba
wypoż. czyt.

1992

liczba liczba
wypoż. czyt.

liczba
wypoż.

Wypoż. nr 30

b.d

1896 62960 1835 102574 1296 39912 961

32658

BD nr 22

b.d

nieczynna

851 11182 941

11446

Czyt. N. VI

b.d

nieczynna

635

12172

I. odw. 25786 I. odw. 28987 I. odw. 21420
11444
7122
10916

Biblioteka Publiczna we Włochach po 55 latach służby czytelnikom znajduje się w
bardzo trudnych warunkach lokalowych. Zabytkowy pałacyk z trudem mieści zbiory
biblioteczne. Stare stropy nie mogą utrzymać ciężaru książek i dlatego część zbioru
czasopism przeniesiono do piwnic. Biblioteki z utęsknieniem czekają na remont
budynku a jednocześnie martwią się, jak zapewnić czytelnikom w tym czasie możliwość
wypożyczania książek.
c.d.n.
Historie pozostałych bibliotek-jubilatek zamieścimy w kolejnych numerach BIB-u.
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI
mgr SABINA DŁUTEK - dyrektor Biblioteki Publicznej (19X1917 r. -1.1.1993 r.)
Dzielnicy Ochota.
Urodziła się w Koninie w woj. poznańskim. Jej rodzina pochodziła z Włodawy, ojciec
był inżynierem. Rozpoczęte przed wojną studia polonistyczne i prawnicze ukończyła na
Uniwersytecie Toruńskim w 1948 roku.
Pracę rozpoczęła w najstarszej ochockiej Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 23 przy
PI. Narutowicza jako młodszy bibliotekarz, następnie była kierownikiem, (przez prawie 5
lat), tej placówki po ukończeniu kursów bibliotekarskich w 1962 r. Od marca 1965 r. do
przejścia na emeryturę w maju 1983 r. kierowała bibliotekami Ochoty jako dyrektor kustosz. Była organizatorką wiele wymagającą od siebie i od innych. Tworzyła atmosferę
solidnej i odpowiedzialnej pracy. Zabiegała o nowe lokale, fundusze i środki na rozwój
bibliotek. Za jej kadencji przybyło 10 placówek. Bezkompromisowa a nawet ostra, umiała
dostrzegać wszelkie nieprawidłowości i w odpowiedni sposób reagować na nie. Wiele
czasu poświęcała pracy społecznej w Związkach Zawodowych Pracowników Kultury i
Sztuki, w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Walczyła o podniesienie prestiżu
zawodu bibliotekarza. Aktywna społecznie, kilka lat pełniła funkcję radnej w Dzielnicowej
a także Stołecznej Radzie Narodowej. Wygłaszała odczyty i prelekcje w Towarzystwie
Wiedzy Powszechnej jako wiceprezes. W Towarzystwie Przyjaciół Warszawy (członek
zarządu) dbała o rozbudzenie zainteresowania dzielnicą i miłości do stolicy.
W pracy dała się poznać jako człowiek wrażliwy na wszelkie kłopoty i bolączki, jakie
niesie życie, chętnie służyła radą i pomocą rozwiązując wiele ludzkich problemów.
Jej zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej zostało uhonorowane wieloma
odznaczeniami. Otrzymała m.in.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Złotą Odznakę za zasługi dla Warszawy
- Srebrną i złotą Odznakę za Upowszechnienie wiedzy
- Laureat m.st. Warszawy
- Zasłużony Działacz Kultury
Po 23 latach trudnej pracy w biblotece odszedł przyjaciel, człowiek serdeczny i
życzliwy. Pożegnaliśmy ją na Cmentarzu Bródnowskim dnia 14.1.1993 roku.
HELENA KALETA - pierwsza kierowniczka zespołu bibliotek (9.11.1999 - 15X1993 r.)
Dzielnica Ochota
Urodzona 9.11.1899 r. w Zawierciu, posiadała wykształcenie pedagogiczne i
bibliotekarskie. Od 1916 roku pracowała jako nauczycielka szkoły powszechnej w
Zagłębiu.
Po zamknięciu szkół przez okupanta w 1940 roku, uczyła dzieci na tajnych
kompletach. W 1941 roku zmuszona była opuścić Zawiercie i zamieszkała we Włochach
kTWaszawy, gdzie nadal pracowała w tajnym nauczaniu do czerwca 1944 r. Uczyła
języka polskiego, historii, geografii, wygłaszała odczyty o literaturze i znaczeniu książki
w życiu człowieka. Po wojnie znów wróciła do Zawiercia do pracy w szkole.

Jednocześnie podjęła się zorganizowania biblioteki powiatowej i kończyła kursy
bibliotekarskie w Jarocinie. 1X1950 r. przeniosła się na stałe do Włoch k/Warszawy,
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gdzie objęła kierownictwo Bibloteki Miejskiej imienia Stefana Żeromskiego. Po
przyłączeniu Włoch do Warszawy. Pani Helenie Kalecie - st. biblotekarzowi powierzono
kierownictwo Czytelni Naukowej Nr. VI a od października 1955 kierownictwo sieci
Biblioteki Dzielnicowej. Jako dobry fachowiec, na stanowisku tym przepracowała do
przejścia na emeryturę tj. 30.VI.1965 r.
Następnie pozostawała jeszcze jako pracownik w niepełnym wymiarze godzin (1/2
etatu) do 1970 r., od 1.1.65 r. kierowała Czytelnią dla Dzieci Nr 22 we Włochach.
Przez 32 lata pracy nauczycielskiej oraz ponad 20-letniej jako bibliotekarz wykazała
dużo zmysłu organizacyjnego i inicjatywy, zdobywając uznanie środowiska
pracowników.
W roku 1964 odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Zasłużyła na to swoją uczciwą postawą i służbą dla innych. Posiadała wiele
obiektywizmu w ocenie ludzi. Spokój, kultura i takt, a także bogate wieloletnie
doświadczenie pozwalały jej znaleźć płaszczyznę porozumienia z każdym. Przez 23 lata
po odejściu z pracy potrafiła przyciągnąć koleżanki i podtrzymywać stosunki
przyjacielsko-towarzyskie. Zmarła 15.X.1993 roku.
MARIA BANULSKA (30.IX.1942 - 29.1.1993)
Urodziła się 30 września 1942 roku w Warszawie. Posiadała wykształcenie średnie
bibliotekarskie. Pracę zaczynała jako młoda dziewczyna 1.11.1963 roku na Ochocie w
Wypożyczalni dla Dorosłych Nr 33 przy ul. Białobrzeskiej. W okresie 1.VIII.1972 do
31 .VIII. 1975 r. pełniła funkcję kierownika. Dobry pracownik, oddany bibliotece i ofiarna w
trudnych okresach braków kadrowych. Samodzielną i odpowiedzialną pracą przez 12 lat
zdobyła zaufanie i sympatię koleżanek i czytelników.
Od 1.IX.1979 r. do 30.IX.1988 r. pracowała w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych
Budownictwa w Warszawie, również na stanowisku bibliotekarza. Po okresie pracy w
bibliotece zakładowej 1 .X1988 roku znów wróciła na Ochotę do pracy w XI Czytelni
Naukowej przy ul. Grójeckiej. Opanowana i taktowna, wyróżniała się znajomością
warszatu bibliotecznego. Koleżeńska i opiekuńcza, chętnie służyła pomocą i zaspokajała
potrzeby zwłaszcza czytelnika młodzieżowego. W 1990 roku otrzymała Odznakę
Zasłużonego Działacza Kultury. Jej zaangażowanie w pracy zawodowej zostało
wynagrodzone. Przepracowała 30 lat w zawodzie, z tego 17 lat na Ochocie.
Zmarła 29.1.1993 roku.

KSIĄŻKI POLECANE
Magda SZABO
ZAMKNIĘTE DRZWI
Autorka jest znaną w Polsce pisarką węgierską. "Zamknięte drzwi" to
powieść psychologiczna z subtelnie, ale wyraziście zarysowanymi sylwetkami
dwóch, kobiet i jej zdziwaczałej, oschłej dla ludzi, lecz kochającej zwierzęta
gosposi. Dlaczego staruszka nikogo nie wpuszcza do mieszkania? Czemu
przed każdym zamyka drzwi? Jakiej strzeże tajemnicy? Magda Szabo, jak
zawsze z maestrią, odsłania tajniki ludzkich dusz.

8
Benjamin HOFF
TE PROSIACZKA
Książka ta jest kontynuacją "Tao Kubusia Puchatka". Tym razem autor omawia TE
(chińskie słowo oznaczające cnotę, prawość, czystość) na przykładzie postaci
Prosiaczka - Bardzo małego Zwierzątka, które mimo swych niewielkich rozmiarów
postanowiło być użyteczne. Książka Hoffa łączy w sobie nieodparty urok klasycznej
prozy A.A. Milne'a z nieprzemijającymi mądrościami wschodnich nauk i podobnie jak
"Tao Kubusia Puchatka" stała się światowym bestsellerem, zachwycając czytelników
swym niepowtarzalnym urokiem.
Danielle STEEL
KOCHANIE
Współczesna opowieść o Kopciuszku przeniesiona w amerykańskie realia. Po śmierci
ojca młodziutka Bettina Daniels zostaje bez grosza, zdana na własne siły. U boku
kolejnych mężów szuka własnego miejsca w życiu, pragnąć uczynić je przede wszystkim
swoim. Upór w połączeniu z talentem daje efekt, aczkolwiek bohaterka musi pokonywać
przesądy obyczajowe i schematy w myśleniu o roli kobiety zarówno w rodzinie, jak i w
społeczeństwie.

Co było, co jest, co będzie
# 5.XII. w sali widowiskowej Klubu Nauczyciela przy ul. Radomskiej odbyła się kolejna
premiera dziecięcego teatru "Magia" działającego przy Fundacji Pomocy Bibliotece
Publicznej 'LIBRA". Przedstawienie pt. "Imieniny Mikołaja", związane z tradycją mikołajek i
Świąt Bożego Narodzenia przygotowała kierująca Zespołem od 3 lat, aktorka Mirosława
Maludzińska. Spektakl grany był tego wieczoru dwa razy przy komplecie widzów.
Ponieważ aktorzy są przesądni, nie możemy zdradzać planów repertuarowych, ale
wiemy, że trwają już próby do kolejnego przedstawienia.
# Czytelnia Naukowa Nr XI przy ul. Grójeckiej 77 podjęła w listopadzie nową formę
działalności. Rozpoczęto gromadzenie i udostępnianie kaset video. Nie byłoby to żadne
novum, gdyby nie fakt, że są to wyłącznie filmy oświatowe i ekranizacje lektur szkolnych.
Kasety można wypożyczyć do domu lub skorzystać z nich na miejscu codziennie w
godzinach otwarcia Czytelni.
# W karnawale, jak co roku, biblioteki dla dzieci zapraszać będą swoich czytelników
na bale wśród książek. O terminach będą informować afisze rozwieszone w bibliotekach.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Bibliotekarstwo to taki zawód, w którym oprócz umiejętności zawodowych i ogólnej
wiedzy potrzebne są jeszcze zdolności dedukcyjne. Nie ma dnia w tygodniu, aby nie
pojawiła się jakaś zagadka do rozwiązania. A dostarczają tych zagadek, oczywiście,
czytelnicy.
Pobawcie się Państwo z nami i zgadnijcie jakie to książki:
Rozwiązanie podamy w następnym numerze.
1. Mysie kiszki
2. Trzymaj go
3. Taki pan
4. Mąż matrymonialny
5. Taki człowiek, co był w więzieniu
6. Koraliki

