INSPIRACJE

Telefon do poety
i inne pomysły na prezentację poezji
Przyjdź do biblioteki, zadzwoń do poety i posłuchaj jego wiersza!
Taki sposób obcowania z poezją zaproponowaliśmy czytelnikom. Telefon do poety
to jeden z niestandardowych sposobów promowania poezji i lokalnych twórców.

LUCYNA KOŃCZAL–GNAP
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POECI NA LINII
Uruchomienie Telefonu do Poety
poprzedzone zostało miesięcznym
przygotowaniem. Lokalni twórcy,
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iektórzy lubią poezję – pisała nasza noblistka Wisława Szymborska. – Niektórzy – czyli nie wszyscy. Nawet
nie większość wszystkich, ale mniejszość. Być może mniejsza popularność poezji wynika z niesłusznego przekonania, że jest ona sztuką dla wtajemniczonych.
Wspólnie z twórcami reprezentującymi nasze lokalne środowisko staramy się przekonywać,
że poezja może być interesującą
rozmową z drugim człowiekiem
i nawet jeśli nie jest do życia niezbędna, z całą pewnością czyni je
piękniejszym i bogatszym.
W Światowym Dniu Poezji
w bibliotecznym holu zainstalowany został na stałe Telefon do
Poety. Od tego momentu wierszy
nowotomyskich twórców posłuchać można w każdej chwili. Wystarczy wejść do biblioteki, zasiąść
na wygodnej soﬁe, sięgnąć po słuchawkę, wybrać odpowiedni numer i wsłuchać się w poetyckie
strofy czytane przez ich autorów,
12 poetów skupionych wokół Nowotomyskiego Piętra Wyrazów
Literackich, będącego nieformalną grupą lokalnych twórców.

W Światowym Dniu Poezji
w bibliotecznym holu zainstalowany
został na stałe Telefon do Poety

którzy pozytywnie odpowiedzieli
na zaproszenie do udziału w tym
projekcie, dokonali wyboru własnych wierszy, za pomocą których
postanowili przedstawić się słuchaczom i zaproponować im bliższe spotkanie z poezją.
Tymczasem bibliotekarz, informatyk i pracownik serwisującej bibliotekę ﬁrmy teleinformatycznej skupili się na przygotowaniu technicznego i sprzętowego zaplecza projektu. Wykorzystano w tym celu abonencką centralę telefoniczną z systemem wybierania tonowego, zainstalowano mały serwer telekomunikacyjny z odpowiednią ilością pamięci
i oprogramowaniem umożliwiającym zapisywanie i odtwarzanie nagranych tekstów. Każdemu

z twórców przyporządkowano
jeden z numerów, po wybraniu
którego usłyszeć można czytane
przez niego wiersze.
Staranne przygotowanie teleinformatycznej infrastruktury sprawiło, że kolejny etap prac, tj. nagrywanie wierszy przez ich autorów, w najbardziej wyciszonym
z bibliotecznych pomieszczeń,
przebiegł bardzo sprawnie i bez
najmniejszych zakłóceń.
Pozostało jeszcze zaaranżowanie przestrzeni, w której stanąć
miał stylowy aparat telefoniczny. W holu bibliotecznym ustawiliśmy przeszklony stolik i wygodną sofę. Na ścianach pojawiły się
plansze z wielkoformatowymi wydrukami logotypu projektu, graﬁcznie opracowanych fragmentów
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Na tarasie biblioteki przez blisko rok
stała symboliczna instalacja, złożona
z komody i wyskakujących z niej
szuﬂad

czytanych wierszy oraz wykazem
numerów, ułatwiającym korzystanie z Telefonu do Poety. O wyborze miejsca przesądził fakt częstego w nim przebywania zarówno czytelników i bywalców bibliotecznych imprez, jak i przybywających do biblioteki współpracowników i interesantów. Nie brakuje więc chętnych, którzy przy okazji pobytu w bibliotece zatrzymują
się w tym miejscu, przysiadają na
chwilę i sięgają po słuchawkę.
Koszty związane z uruchomieniem Telefonu do Poety (zakup
aparatu telefonicznego, serwera
telekomunikacyjnego, sofy i stolika oraz wykonanie wydruków
wielkoformatowych) pokryliśmy
ze środków własnych biblioteki.

przez początkowo siedmioosobowe
grono twórców, wśród których
narodził się pomysł nazwania tej
nieformalnej grupy Nowotomyskim Piętrem Wyrazów Literackich. Spod pióra jednego z twórców wyszło także przyświecające
spotkaniom, wieloznaczne motto
„To… myśl szuka słowa”, zawierające w sobie nie tylko wskazanie
na istotę twórczych poszukiwań,
ale i nawiązanie do nazwy naszej
miejscowości.
Odbywające się 5–6 razy w roku,
poetyckie biesiady z udziałem publiczności mają już swój rytuał.
Towarzyszy im hasło tematyczne
(np. „Narodziny”, „Twarze” „Czuję – więc jestem”, „Wędrujemy”),
do którego poeci starają się twórczo nawiązywać. Przedstawiający swoje utwory zasiadają na „ławeczce poetów”, wykonanej przez
jednego z przyjaciół biblioteki.
Od czasu do czasu zapraszany jest
„gość wieczoru” – twórca spoza lokalnego środowiska, często znany i uznany poeta lub krytyk literacki. Fakt, że niemal każdy z gości reprezentuje inne stowarzyszenie twórcze, sprzyja integracji nowotomyskich poetów ze środowiskiem wielkopolskich – a szerzej: polskich – twórców. Jeśli jest
ku temu okazja, odbywa się tak-

że „debiut wieczoru”, tj. pierwsza
publiczna prezentacja utworów
kolejnego twórcy. Klimat każdego poetyckiego wieczoru pomaga
stworzyć muzyka instrumentalna.
Propozycję przygotowania akompaniamentu muzycznego kierujemy zazwyczaj do młodych adeptów gry na różnych instrumentach, umożliwiając im publiczną
prezentację repertuaru. Pamiątką
dla uczestników spotkania jest zakładka do książki ze strofami prezentowanymi tego wieczoru.
Cykliczne spotkania poetyckie zaowocowały serią wydawniczą Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich. Przy ﬁnansowym wsparciu obu lokalnych samorządów (gminnego i powiatowego) oraz darczyńców reprezentujących lokalny biznes, w ramach tej serii biblioteczna oﬁcyna wydała dotąd trzy albumy poetyckie w starannej szacie edytorskiej, opatrzone recenzjami.
UWOLNIJ SWOJĄ
SZUFLADĘ!
Na tarasie biblioteki przez blisko
rok stała komoda, z której wyskakiwały szuﬂady. Pomysł na tę
symboliczną instalację zrodził się
w gronie twórców spotykających

TO… MYŚL SZUKA SŁOWA
Telefon do Poety nie pojawił się
u nas przypadkiem. Biblioteka
od 5 lat jest miejscem mających
otwartą formułę spotkań integrujących zarówno piszących nowotomyślan, jak i twórców z publicznością. Inicjatywa tych spotkań
wyszła z biblioteki. Podjęta została
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Prezentujący swoje utwory
zasiadają na „ławeczce poetów”
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Przez lata ukształtowało się grono
bywalców poetyckich spotkań

się na Nowotomyskim Piętrze Wy- czane na tablicach ogłoszeń i rozrazów Literackich, a wykonaniu noszone do instytucji, lokali, szkół
przyświecała nadzieja poszerzenia i indywidualnych adresatów. Do
owego grona o tych, którzy – być potencjalnych uczestników domoże – wciąż jeszcze tworzą „do cieramy też poprzez pocztę mailoszuﬂady”. I rzeczywiście – wyszu- wą, prasę lokalną, telewizję kablokana w składzie używanych mebli, wą, Internet (strony www, portale
odnowiona we własnym zakresie społecznościowe).
i zmontowana przez dwóch poetów
Każdy z twórców przyprowa– majsterkowiczów, komoda speł- dza na spotkania grupę wsparnia swoją funkcję. Do grona spoty- cia: swoich fanów. Przez lata
kających się w bibliotece twórców ukształtowało się grono bywaldołączyli i dołączają kolejni.
ców poetyckich spotkań. Ku naW kilkunastoosobowym obec- szej satysfakcji, stale się ono ponie gronie osób dzielących się większa, a nowotomyślanie coz innymi swoją twórczością po- raz szerzej wychodzą ze swą
łowę stanowią ci, którzy – zain- twórczością poza własne środospirowani naszymi dotychczaso- wisko. O istnieniu i inicjatywymi działaniami – odbyli swój wach Nowotomyskiego Piętra
czytany debiut podczas spotkań Wyrazów Literackich przeczytać
Nowotomyskiego Piętra Wyra- można na portalu Wielkopolska.
zów Literackich w towarzystwie Kultura u podstaw (www.kultuprowadzonym
bardziej doświadczonych kole- raupodstaw.pl),
gów po piórze. Zdecydowali się przez Departament Kultury Urzęwyjąć swoje wiersze z szuﬂady, du Marszałkowskiego Wojewódzwypuścili je w świat i pozwolili twa Wielkopolskiego. Nowotomyscy poeci kilkakrotnie byli goim żyć własnym życiem.
śćmi audycji w poznańskim Radiu
Emaus. Uczestniczą także w spoA PUBLICZNOŚĆ?
tkaniach wielkopolskich stowaO publiczność trzeba było się po- rzyszeń twórców i odnoszą sukcestarać. Przed każdym z poetyc- sy w ogólnopolskich konkursach
kich wydarzeń we własnym zakre- poetyckich.
Nie ustajemy w staraniach, by
sie i na własnym sprzęcie wykonujemy materiały promocyjne: pla- powiększało się grono osób gokaty, zaproszenia i ulotki, umiesz- towych do dzielenia się z innymi
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swoją twórczością. Liczymy na to,
że na kolejnych wieczorach Nowotomyskiego Piętra Wyrazów
Literackich zaprezentują swoje
utwory ci, którzy być może nadal
ściskają w dłoniach kartki z tekstami, o których nikt prócz nich
jeszcze nie wie. Promując poezję i lokalnych twórców, chcemy kształtować w naszym środowisku przekonanie, że kultura i sztuka nie jest domeną wielkich miast, mających bogate tradycje i rzesze twórców. Życie literackie może rozkwitać także
w mniejszych ośrodkach, a biblioteka może pełnić funkcję jego
centrum.
Mamy nadzieję, że dzięki kolejnym pozycjom naszej serii wydawniczej czytelnicy chętniej
i śmielej sięgać będą po książki poetyckie. By podtrzymać rosnące stopniowo zainteresowanie
tym rodzajem literackiej twórczości, zamierzamy poszerzać
naszą ofertę o warsztaty poetyckie, spotkania z poetami w plenerze i przy kawiarnianych stolikach, slam poetycki i poetyckie
pikniki.

LUCYNA KOŃCZAL–GNAP
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Tomyślu
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