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60 lat dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii D¹browskiej w Œwiebodzicach

To ju¿ kopa lat
teka dla doros³ych przenosi siê
na ulicê Œwidnick¹ a oddzia³
dzieciêcy otrzymuje pomieszczenia przy ulicy ¯eromskiego.
W siedzibie przy ulicy Œwidnickiej biblioteka oprócz wypo¿yczania ksi¹¿ek pe³ni tak¿e rolê
klubu, organizuj¹c spotkania z
pisarzami,
dziennikarzami,
poetami. Biblioteka prowadzi
tak¿e filie w Pe³cznicy, Cierniach i punkt biblioteczny w
szpitalu.
Krystyna Paj¹kowa, autorka
kultowej wrêcz powieœci Uciecz-

„Ksi¹¿ka i mo¿liwoœæ czytania
to jeden z najwiêkszych cudów
ludzkiej cywilizacji”
Maria D¹browska

ubileusz szeœædziesiêciolecia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Œwiebodzicach min¹³
w roku ubieg³ym. Poniewa¿
by³ to równie¿ rok jubileuszowy
dla naszego Miasta, Biblioteka
postanowi³a przenieœæ obchody
na rok 2010. By³a jedn¹ z pierwszych – oprócz szko³y nr 2 i kina
– placówek kulturalno-oœwiatowych, które powsta³y po wojnie
w Œwiebodzicach.
Biblioteka tworzy³a siê na
bazie ksiêgozbioru z prywatnej
wypo¿yczalni ksi¹¿ek pañstwa
Alicji i W³adys³awa Nogieciów,
która znajdowa³a siê przy ulicy
Stalina 14 (obecna Henryka
Sienkiewicza). Przed wojn¹

J

znajdowa³a siê tam introligatornia. Ksi¹¿ki do tej wypo¿yczalni
przywozi³ W³adys³aw Nogieæ
jak równie¿ ojciec Alicji Nogieæ
(emerytowany lekarz z £odzi).
W roku 1948 organizowanie
biblioteki miejskiej rozpocz¹³
zarz¹d miejski, szczególnie
aktywny by³ Antoni Lis (pracownik zarz¹du), któremu pomaga³a
¿ona Klara. To w³aœnie Klarê Lis
zarz¹d zaanga¿owa³ na stanowisko kierownika biblioteki, która
dla czytelników zosta³a otwarta
16 stycznia 1949 roku. Klara Lis
kierowa³a bibliotek¹ przez prawie dwadzieœcia lat, do roku
1967. Za propagowanie polskiego s³owa, polskiej ksi¹¿ki i upo-

Alicja Nogieæ – to od zbiorów jej rodziny zaczê³a siê tak naprawdê
œwiebodzicka biblioteka. Powsta³a na bazie domowego
ksiêgozbioru pañstwa Nogieciów.

wszechnianie czytelnictwa zosta³a odznaczona najwy¿szymi odznaczeniami
pañstwowymi:
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(1954) oraz Kawalerskim Krzy¿em Orderu Odrodzenia Polski
(1967).
W roku 1966 Ministerstwo
Kultury i Sztuki nada³o œwiebodzickiej bibliotece imiê Marii
D¹browskiej. Wnêtrza biblioteki
zdobi portret patronki namalowany przez Henryka Lisa (syna pañstwa Lisów) a synowa Hanna
Krzewska – Lis jest autork¹ exlibrisu, którym biblioteka pos³uguje siê do dnia dzisiejszego.
Przez szeœædziesi¹t lat zmienia³y siê siedziby biblioteki.
Pierwsza biblioteka mieœci³a siê
przy ulicy Wa³brzyskiej, w nie
istniej¹cym ju¿ budynku, dawnym zajeŸdzie „Pod z³ot¹ kotwic¹”, by³o to niewielkie (60m2)
i bardzo skromne pomieszczenie. W koñcu 1949 roku biblioteka przenios³a siê do Rynku, róg
Rynku i ¯eromskiego gdzie
dzia³a³a do roku 1953. Wtedy to
otrzyma³a pomieszczenia przy

ulicy ¯eromskiego 27. Wiêkszoœci mieszkañców ta siedziba kojarzy siê z oddzia³em dzieciêcym
biblioteki ale pocz¹tkowo mieœci³a siê tam w³aœnie biblioteka dla
doros³ych.
Okres kiedy w bibliotece
zaczyna siê dostrzegaæ potrzeby
m³odego czytelnika to koniec lat
piêædziesi¹tych. W roku 1958
powstaje oddzia³ dzieciêcy biblioteki, pocz¹tkowo jako wydzielony k¹cik w bibliotece przy
ulicy Stefana ¯eromskiego
a potem w budynku oœwiatowym przy ulicy Mariana Buczka
(dzisiejsza Boles³awa Prusa).
Zmiana lokalizacji obu bibliotek to rok 1967 kiedy biblio-

Dziœ biblioteka to prawdziwe centrum kultury, i to tej z wy¿szej
pó³ki. Mo¿na tu spotkaæ wyœmienitych pisarzy– jak chocia¿by
Olgê Tokarczuk, Stanis³awa Srokowskiego czy autora niezwyk³ych
krymina³ów z przedwojennym Wroc³awiem w tle – Marka
Krajewskiego.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE I MBP ŒWIEBODZICE

KLARA I ANTONI LIS
– TO ONI W£AŒNIE ONI
ROZWINÊLI I SPOPULARYZOWALI
CZYTELNICTWO W MIEŒCIE.

ka od zapachu œwiec napisa³a
w bibliotecznej kronice: ...Œwiebodzice – tu startowa³am do
samodzielnego ¿ycia w 1945
roku, tu dosta³am pierwsze doros³e „ostrogi”, wracam tu z przyjemnoœci¹…
Druga po³owa lat siedemdziesi¹tych to okres kiedy przy
bibliotece dzia³a aktywnie Esperancki Klub „Amikeco” prowadzony przez Ma³gorzatê Szpunar. Organizowane s¹ wystawy,
wycieczki, imprezy esperanckie
a tak¿e kursy jêzyka esperanto.
Z okazji siedemsetlecia Œwiebodzic zostaje nawet wydana pocztówka w tym jêzyku.
Aktywnie dzia³a oddzia³ dzieciêcy biblioteki wypracowuj¹c
wiele wspania³ych form pracy
z m³odym czytelnikiem: wzorowa wspó³praca ze szko³ami,
konkursy, spotkania z pisarzami.
Przyjazne wnêtrza zawdziêczaj¹
wiele plastycznym uzdolnieniom bibliotekarek, które dbaj¹
o piêkne wystawki i staranne
kompozycje kwiatowe i przestrzenne w bibliotece dla dzieci.
W roku 2009 oddzia³ dzieciêcy zosta³ przeniesiony do nowego pomieszczenia w ma³ym
budynku szko³y podstawowej

nr 3 przy ulicy Wolnoœci. Piêkne
wnêtrza od razu zjedna³y sobie
sympatyków nowej biblioteki.
Tylko w czasie pierwszego roku
dzia³alnoœci w tym miejscu,
goœæmi biblioteki dla dzieci byli
pisarze: Wojciech Karwacki,
Adam Seredyñski, Beata Ostrowicka, Mariusz Czubaj.
Równie¿ doros³y czytelnik
mo¿e siê czuæ usatysfakcjonowany ofert¹ biblioteczn¹. Oprócz
bogatego ksiêgozbioru, na który
sk³ada siê zarówno dotacja
z bud¿etu gminy jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w bibliotece mo¿na bezp³atnie skorzystaæ z Internetu
i poczytaæ gazety. W ostatnich
latach biblioteka sta³a siê organizatorem wielu spotkañ autorskich. Goœæmi biblioteki byli
m.in. Olga Tokarczuk, Marek
Krajewski, Mariusz Czubaj,
Mariusz Urbanek, Ma³gorzata
Lutowska, Irena Conti di Mauro
i Marek Michalak, Romuald
£uczyñski, Daniel Wojtucki,
Marek Perzyñski, W³adys³aw
Hercuñ, Lidia Amejko, Izabela
Sowa, Rajmund Królik, Jerzy
Seipp.
Wa¿n¹ stron¹ dzia³alnoœci
bibliotecznej jest równie¿ popularyzacja miasta i regionu zarówno w aspekcie historycznym jak
i turystycznym. Biblioteka
aktywnie w³¹czy³a siê w obchody jubileuszu 730-lecia miasta,
bêd¹c wspó³organizatorem konferencji naukowej oraz prowadzi
stronê internetow¹ projektu Pionierzy Œwiebodzic www.pionierzy. swiebodzice.pl.
Z okazji jubileuszu biblioteka
planuje cykl spotkañ dla swoich
czytelników i u¿ytkowników.
Aby utrwaliæ d³ugoletni¹ historiê
placówki zostanie wydany okolicznoœciowy informator. U¿ytkownicy Internetowi bêd¹ mogli
obejrzeæ film na stronie www.
biblioteka.swiebodzice.pl a kolekcjonerów na pewno usatysfakcjonuj¹ widokówki wydane z tej
okazji jak i zak³adki do ksi¹¿ek.
Ma³gorzata Grudziñska

Hanna Krzewskia-Lis. W tytule exlibris biblioteki jej autorstwa.

