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Biblioteka nowego wieku
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CHOSZCZNO. Po prawie rocznej przerwie swoje podwoje otworzyła Miejska Biblioteka Publiczna w
Choszcznie. W piątkowe południe, na skwerze przed barbakanem odbyło się jej uroczyste otwarcie po
generalnym remoncie. Ci, którzy mieli już okazję zajrzenia do środka, zgodnie stwierdzają, że obiekt
zmienił się nie do poznania. Choszczeńskie bibliotekarki w tym dniu cieszyły się podwójnie, bo dyrektor
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie LUCJAN BĄBOLEWSKI, wręczył im statuetkę &bdquo;Biblioteki Roku
2013&rdquo;, a to oznacza, że ta placówka uznawana została za najlepszą w województwie
zachodniopomorskim.

Trwający ponad rok remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie
składał się z dwóch etapów. W pierwszym odnowiono wszystkie
pomieszczenia, łącznie z magazynem i piwnicą. &ndash; M.in. wymieniona została
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i sanitarna, podłogi,
ściany, zerwano też starą boazerię &ndash; wylicza dyrektorka ANNA LEWICKA.
Każdy, kto dzisiaj wejdzie do środka zapewne zauważy, że wnętrze w 100
procentach jest nowe. Dodaje też, że w tym etapie przebudowano również skwer
przed biblioteką, na ścianę budynku wróciło motto Marii Dąbrowskiej,
odnowiono fontannę i postawiono ławeczki. W drugiej odsłonie pracowano
nad wyposażeniem wszystkich pomieszczeń, a na koniec ponownie
przeniesiono księgozbiory do budynku głównego. O tym jak skomplikowane i
trudne do zrealizowania było to przedsięwzięcie, świadczy choćby długa
lista osób i instytucji, którym dyrektorka w piątek wręczała specjalne
podziękowania, a także to, że przez ten okres biblioteka zawsze była
otwarta dla czytelników. Fakt, że takie przedsięwzięcie zrealizowane
zostało po prawie 40. latach funkcjonowania biblioteki skomentował
burmistrz ROBERT ADAMCZYK. - To wcale nie jest tak, że przez
ostatnich 40 lat nie było funduszy na remont biblioteki. Jak to w życiu
bywa, do zrealizowania jakiegoś ponadczasowego zadania potrzebny jest
solidny zespół, którym kieruje kreatywny szef. Wy stanowicie taki
monolit &ndash; gratulował i tu przypomniał też, że w maju br. A. Lewicka
otrzymała nagrodę im. Stanisława Badonia i tym samym tytułu
&bdquo;Bibliotekarza Roku 2013&rdquo;. W swoim wystąpieniu zauważył też to, że już
niebawem nastąpi otwarcie filii w Kołkach. Chwilę później dyrektor
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie LUCJAN BĄBOLEWSKI, wręczył
wszystkim bibliotekarkom statuetkę &bdquo;Biblioteki Roku 2013&rdquo;, co
równoznaczne jest z tym, że choszczeńska placówka uznana została za
najlepszą w województwie zachodniopomorskim. &ndash; Inni mogą wam tylko
pozazdrościć &ndash; mówił do bibliotekarek L. Bombolewski, a w komentarzu do
tego wydarzenia stwierdził, że każda złotówka zainwestowana w bibliotekę
zawsze zwraca się z dużą nawiązką. Podkreślił też to, że właśnie w
naszym mieście rozpoczyna się tegoroczny cykl &bdquo;Zachodniopomorskich
Spotkań w Bibliotece+&rdquo;. ELŻBIETA STEFAŃCZYK, przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uznała, że dzisiejszy dzień jest
nie tylko świętem dla bibliotekarzy, ale także dla czytelników.
Ucieszyło ją też to, że tak pięknie zagospodarowany został skwer przed
biblioteką. &ndash; To miejsce wykorzystane zostanie do organizowania różnych
imprez, choćby wspólnego czytania książek &ndash; podsumowała. W śpiewanej
części artystycznej wystąpiły czytelniczki JOANNA RYBKA i WIKTORIA PAŁASZ.
Dodajmy, że całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Programu
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Wieloletniego Kultura+ Priorytet &bdquo;Biblioteka+ Infrastruktura
bibliotek", a sfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (683 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego (270 tys. zł) oraz Urzędu Miejskiego w Choszcznie
(380 tys. zł).
Tadeusz Krawiec
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