
N iektórzy lubią poezję – pi-
sała nasza noblistka Wi-
sława Szymborska. – Nie-

którzy – czyli nie wszyscy. Nawet 
nie większość wszystkich, ale mniej-
szość. Być może mniejsza popular-
ność poezji wynika z niesłuszne-
go przekonania, że jest ona sztu-
ką dla wtajemniczonych.

Wspólnie z twórcami reprezen-
tującymi nasze lokalne środo-
wisko staramy się przekonywać, 
że poezja może być interesującą 
rozmową z drugim człowiekiem 
i nawet jeśli nie jest do życia nie-
zbędna, z całą pewnością czyni je 
piękniejszym i bogatszym.

W Światowym Dniu Poezji 
w bibliotecznym holu zainstalo-
wany został na stałe Telefon do 
Poety. Od tego momentu wierszy 
nowotomyskich twórców posłu-
chać można w każdej chwili. Wy-
starczy wejść do biblioteki, zasiąść 
na wygodnej sofi e, sięgnąć po słu-
chawkę, wybrać odpowiedni nu-
mer i wsłuchać się w poetyckie 
strofy czytane przez ich autorów, 
12 poetów skupionych wokół No-
wotomyskiego Piętra Wyrazów 
Literackich, będącego nieformal-
ną grupą lokalnych twórców.

POECI NA LINII

Uruchomienie Telefonu do Poety 
poprzedzone zostało miesięcznym 
przygotowaniem. Lokalni twórcy, 

którzy pozytywnie odpowiedzieli 
na zaproszenie do udziału w tym 
projekcie, dokonali wyboru wła-
snych wierszy, za pomocą których 
postanowili przedstawić się słu-
chaczom i zaproponować im bliż-
sze spotkanie z poezją. 

Tymczasem bibliotekarz, in-
formatyk i pracownik serwisują-
cej bibliotekę fi rmy teleinforma-
tycznej skupili się na przygoto-
waniu technicznego i sprzętowe-
go zaplecza projektu. Wykorzy-
stano w tym celu abonencką cen-
tralę telefoniczną z systemem wy-
bierania tonowego, zainstalowa-
no mały serwer telekomunikacyj-
ny z odpowiednią ilością pamięci 
i oprogramowaniem umożliwia-
jącym zapisywanie i odtwarza-
nie nagranych tekstów. Każdemu

z twórców przyporządkowano 
jeden z numerów, po wybraniu 
którego usłyszeć można czytane 
przez niego wiersze.

Staranne przygotowanie telein-
formatycznej infrastruktury spra-
wiło, że kolejny etap prac, tj. na-
grywanie wierszy przez ich auto-
rów, w najbardziej wyciszonym 
z bibliotecznych pomieszczeń, 
przebiegł bardzo sprawnie i bez 
najmniejszych zakłóceń.

Pozostało jeszcze zaaranżowa-
nie przestrzeni, w której stanąć 
miał stylowy aparat telefonicz-
ny. W holu bibliotecznym ustawi-
liśmy przeszklony stolik i wygod-
ną sofę. Na ścianach pojawiły się 
plansze z wielkoformatowymi wy-
drukami logotypu projektu, gra-
fi cznie opracowanych fragmentów 

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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W Światowym Dniu Poezji 
w bibliotecznym holu zainstalowany 
został na stałe Telefon do Poety 
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czytanych wierszy oraz wykazem 
numerów, ułatwiającym korzy-
stanie z Telefonu do Poety. O wy-
borze miejsca przesądził fakt czę-
stego w nim przebywania zarów-
no czytelników i bywalców biblio-
tecznych imprez, jak i przybywa-
jących do biblioteki współpracow-
ników i interesantów. Nie braku-
je więc chętnych, którzy przy oka-
zji pobytu w bibliotece zatrzymują 
się w tym miejscu, przysiadają na 
chwilę i sięgają po słuchawkę.

Koszty związane z uruchomie-
niem Telefonu do Poety (zakup 
aparatu telefonicznego, serwera 
telekomunikacyjnego, sofy i sto-
lika oraz wykonanie wydruków 
wielkoformatowych) pokryliśmy 
ze środków własnych biblioteki.

TO… MYŚL SZUKA SŁOWA

Telefon do Poety nie pojawił się
u nas przypadkiem. Biblioteka 
od 5 lat jest miejscem mających 
otwartą formułę spotkań integru-
jących zarówno piszących nowo-
tomyślan, jak i twórców z publicz-
nością. Inicjatywa tych spotkań 
wyszła z biblioteki. Podjęta została 

przez początkowo siedmioosobowe
grono twórców, wśród których 
narodził się pomysł nazwania tej 
nieformalnej grupy Nowotomy-
skim Piętrem Wyrazów Literac-
kich. Spod pióra jednego z twór-
ców wyszło także przyświecające 
spotkaniom, wieloznaczne motto 

„To… myśl szuka słowa”, zawiera-
jące 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 pu-
bliczności mają już swój rytuał. 
Towarzyszy im hasło tematyczne 
(np. „Narodziny”, „Twarze” „Czu-
ję – więc jestem”, „Wędrujemy”), 
do którego poeci starają się twór-
czo nawiązywać. Przedstawiają-
cy swoje utwory zasiadają na „ła-
weczce poetów”, wykonanej przez 
jednego z przyjaciół biblioteki. 
Od czasu do czasu zapraszany jest 

„gość wieczoru” – twórca spoza lo-
kalnego środowiska, często zna-
ny i uznany poeta lub krytyk lite-
racki. Fakt, że niemal każdy z go-
ści reprezentuje inne stowarzysze-
nie twórcze, sprzyja integracji no-
wotomyskich poetów ze środo-
wiskiem wielkopolskich – a sze-
rzej: polskich – twórców. Jeśli jest 
ku temu okazja, odbywa się tak-

że „debiut wieczoru”, tj. pierwsza 
publiczna prezentacja utworów 
kolejnego twórcy. Klimat każde-
go poetyckiego wieczoru pomaga 
stworzyć muzyka instrumentalna. 
Propozycję przygotowania akom-
paniamentu muzycznego kieruje-
my zazwyczaj do młodych adep-
tów gry na różnych instrumen-
tach, umożliwiając im publiczną 
prezentację repertuaru. Pamiątką 
dla uczestników spotkania jest za-
kładka do książki ze strofami pre-
zentowanymi tego wieczoru.

Cykliczne spotkania poetyc-
kie zaowocowały serią wydawni-
czą Nowotomyskiego Piętra Wy-
razów Literackich. Przy fi nanso-
wym wsparciu obu lokalnych sa-
morządów (gminnego i powia-
towego) oraz darczyńców repre-
zentujących lokalny biznes, w ra-
mach tej serii biblioteczna ofi cy-
na wydała dotąd trzy albumy po-
etyckie w starannej szacie edytor-
skiej, opatrzone recenzjami.

UWOLNIJ SWOJĄ 

SZUFLADĘ!

Na tarasie biblioteki przez blisko 
rok stała komoda, z której wy-
skakiwały szufl ady. Pomysł na tę 
symboliczną instalację zrodził się 
w gronie twórców spotykających 

Na tarasie biblioteki przez blisko rok 
stała symboliczna instalacja, złożona 
z komody i wyskakujących z niej 
szufl ad

Prezentujący swoje utwory
zasiadają na „ławeczce poetów”
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się na Nowotomyskim Piętrze Wy-
razów Literackich, a wykonaniu 
przyświecała nadzieja poszerzenia 
owego grona o tych, którzy – być 
może – wciąż jeszcze tworzą „do 
szufl ady”. I rzeczywiście – wyszu-
kana w składzie używanych mebli, 
odnowiona we własnym zakresie 
i zmontowana przez dwóch poetów 

– majsterkowiczów, komoda speł-
nia swoją funkcję. Do grona spoty-
kających się w bibliotece twórców 
dołączyli i dołączają kolejni. 

W kilkunastoosobowym obec-
nie gronie osób dzielących się 
z innymi swoją twórczością po-
łowę stanowią ci, którzy – zain-
spirowani naszymi dotychczaso-
wymi działaniami –  odbyli swój 
czytany debiut podczas spotkań 
Nowotomyskiego Piętra Wyra-
zów Literackich w towarzystwie 
bardziej doświadczonych kole-
gów po piórze. Zdecydowali się 
wyjąć swoje wiersze z szufl ady, 
wypuścili je w świat i pozwolili 
im żyć własnym życiem.

A PUBLICZNOŚĆ? 

O publiczność trzeba było się po-
starać. Przed każdym z poetyc-
kich wydarzeń we własnym zakre-
sie i na własnym sprzęcie wykonu-
jemy materiały promocyjne: pla-
katy, zaproszenia i ulotki, umiesz-

czane na tablicach ogłoszeń i roz-
noszone do instytucji, lokali, szkół 
i indywidualnych adresatów. Do 
potencjalnych uczestników do-
cieramy też poprzez pocztę mailo-
wą, prasę lokalną, telewizję kablo-
wą, Internet (strony www, portale 
społecznościowe). 

Każdy z twórców przyprowa-
dza na spotkania grupę wspar-
cia: swoich fanów. Przez lata 
ukształtowało się grono bywal-
ców poetyckich spotkań. Ku na-
szej satysfakcji, stale się ono po-
większa, a nowotomyślanie co-
raz szerzej wychodzą ze swą 
twórczością poza własne środo-
wisko. O istnie niu i inicjaty-
wach Nowotomyskiego Piętra
Wyrazów Literackich przeczytać
można na portalu Wielkopolska.
Kultura u podstaw (www.kultu-
raupodstaw.pl), prowadzonym 
przez Departament Kultury Urzę-
du Mar szałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Nowoto-
myscy poeci kilkakrotnie byli go-
śćmi audycji w poznańskim Radiu 
Emaus. Uczestniczą także w spo-
tkaniach wielkopolskich stowa-
rzyszeń twórców i odnoszą sukce-
sy w ogólnopolskich konkursach 
poetyckich.

Nie ustajemy w staraniach, by 
powiększało się grono osób go-
towych do dzielenia się z innymi

swoją twórczością. Liczymy na to, 
że na kolejnych wieczorach No-
wotomyskiego Piętra Wyrazów 
Literackich zaprezentują swoje 
utwory ci, którzy być może nadal 
ściskają w dłoniach kartki z tek-
stami, o których nikt prócz nich 
jeszcze nie wie. Promując po-
ezję i lokalnych twórców, chce-
my kształtować w naszym śro-
dowisku przekonanie, że kultu-
ra i sztuka nie jest domeną wiel-
kich miast, mających bogate tra-
dycje i rzesze twórców. Życie li-
terackie może rozkwitać także 
w mniejszych ośrodkach, a bi-
blioteka może pełnić funkcję jego 
centrum. 

Mamy nadzieję, że dzięki ko-
lejnym pozycjom naszej serii wy-
dawniczej czytelnicy chętniej 
i śmielej sięgać będą po książ-
ki poetyckie. By podtrzymać ro-
snące stopniowo zainteresowanie 
tym rodzajem literackiej twór-
czości, zamierzamy poszerzać 
naszą ofertę o warsztaty poetyc-
kie, spotkania z poetami w ple-
nerze i przy kawiarnianych sto-
likach, slam poetycki i poetyckie 
pikniki.

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

Przez lata ukształtowało się grono 
bywalców poetyckich spotkań
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