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CHOSZCZNO &ndash; SZCZECIN. Wczoraj w stolicy naszego województwa najgłośniej mówiono o
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz o jej dyrektorce ANNIE
LEWICKIEJ. Dzisiaj przeczytamy o nich m.in. w Gazecie Wyborczej, Kurierze Szczecińskim i Głosie
Szczecińskim. My, na naszej stronie już 25 marca informowaliśmy o tym, że nasza biblioteka otrzymała
tytuł Biblioteka Roku 2013, natomiast A. Lewicka została wybrana Bibliotekarzem Roku 2013. Wczoraj w
Książnicy Pomorskiej odbyła się inauguracja 11. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, podczas
której wicemarszałek naszego województwa WOJCIECH DROŻDŻ wręczył jej nagrodę im. Stanisława
Badonia. A. Lewicka ma też szansę zostać najlepszym bibliotekarzem w Polsce, ale musimy na nią
zagłosować. W tej chwili zajmuje siódme miejsce.
PS. Wczoraj włodarz miasta spotkał się z bibliotekarkami w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w
Choszcznie.

Wczoraj w Książnicy Pomorskiej odbyła się inauguracja Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, któremu w tym roku przyświecać będzie hasło &bdquo;Czytanie
łączy pokolenia&rdquo;. Program obchodów przedstawiła CECYLIA JUDEK,
sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej. Wśród kilkuset przedsięwzięć,
które w tym czasie odbędą się na terenie Pomorza Zachodniego nie mogło
zabraknąć także tych, które organizuje MBP w Choszcznie (pełny program
znajdziemy na stronie internetowej MBP w Choszcznie - red.). Podczas
tego wydarzenia najwięcej emocji wzbudziło oficjalne ogłaszanie wyników
Konkursu im. Stanisława Badonia i tym samym tytułu Bibliotekarza Roku
2013. Ta nagroda trafiła w ręce dyrektorki choszczeńskiej wszechnicy ANNY LEWICKIEJ.
W uzasadnieniu tego wyboru członkowie konkursowej komisji zdecydowanie
podkreślili, że choszcznianka wyróżniona została za: &bdquo;za systematyczną i
konsekwentną pracę na rzecz rozwoju bibliotekarstwa na ziemi
choszczeńskiej, gdzie wzorowo współpracując z władzami samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami, unowocześnia
procesy biblioteczne, a tym samym tworzy dobrą markę zawodu
bibliotekarza i biblioteki&rdquo;. W swoim wystąpieniu
A. Lewicka podkreśliła, że na te wyróżnienia zapracowała cała załoga
kierowanej przez nią placówki. Próbując szukać swoich podobieństw do
patrona konkursu czyli. S. Badonia zauważyła, że on również był wielkim
orędownikiem odnowy bibliotek. Tu z dumą stwierdziła, że po prawie 40.
latach udało się im zdobyć fundusze na remont budynku biblioteki. Cieszy
ją też to, że także filia w Kołkach w końcu będzie miała
miejsce z prawdziwego zdarzenia.
O tym, czym może się pochwalić oraz za jakie konkretne działania MBP w
Choszcznie została wyróżniona, w specjalnej prezentacji mówiła HALINA KLUCZEWSKA.
My pisaliśmy już o tym w artykule zatytułowanym &bdquo;Dublet dla
bibliotekarzy&rdquo; , ale obowiązkowo należy podkreślić też to, że półtora
miliona złotych pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
oraz gminy Choszczno zdecydowanie zmieniło wizerunek biblioteki. W tej
chwili trwa jej wyposażanie i być może jeszcze przed wakacjami nastąpi
uroczyste otwarcie. Właśnie na tym wydarzeniu choszczeńscy bibliotekarze
odbiorą statuetkę &bdquo;Biblioteka Roku 2013&rdquo;.
Po wręczeniu wyróżnienia A. Lewicka odpowiadała na pytania dziennikarzy.
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Zapewniła, że bibliotekarze nie odczuwają tego, że czytelnictwo w
Polsce upada? Komentując fakt otrzymania nagrody podkreśliła, że
traktuje to jako uwieńczenie 30-letniej pracy w zawodzie bibliotekarki.
Dziś cieszy ją to, że jako szefowa tej placówki ma wpływ na zmianę jej
wizerunku. Trochę oburza ją fakt, że w społeczeństwie bibliotekarka
postrzegana jest jako starsza pani z kokiem. &ndash; Współczesne bibliotekarki
to nowoczesne i zadbane kobiety &ndash; mówi. Zazwyczaj skromna, tym razem sama przypomina, że
na stronie
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich trwa głosowanie na Bibliotekarza
Roku 2013 w Polsce. Raczej nie myśli o sobie, ale zmartwiłoby to ją,
gdyby okazało się, że Pomorze Zachodnie w tym konkursie uplasowałoby się na ostatnim miejscu. My
też zachęcamy do głosowania na choszczniankę, bo na ten tytuł zasłużyła. Głosuj .
Tadeusz Krawiec

PS. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK był obecny na spotkaniu w Książnicy Pomorskiej, a w czwartek spotkał
się z bibliotekarkami w Ośrodku Sportowo &ndash; Wypoczynkowym w Choszcznie. &ndash; To wcale nie
jest tak, że przez te 40 lat nie było czy były fundusze na remont biblioteki. Jak to w życiu bywa, do
zrealizowania jakiegoś ponadczasowego zadania potrzebny jest porządny zespół, którym kieruje porządny
szef. Wy stanowicie taki monolit, a dowodem na to jest nie tylko inwestycja, którą niebawem oddamy
społeczeństwu, ale także zdobyte przez was tytuły biblioteki i bibliotekarza roku województwa
zachodniopomorskiego &ndash; gratulował paniom włodarz miasta.
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