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Bibliotekarz na początku sam 
musi wierzyć w to, że spotka-
nia autorskie mają głęboki sens, 
są opłacalne, rozbudowują ofer-
tę usługową biblioteki, sprawia-
ją ogromną radość czytelnikom 
i rozwijają zainteresowania czy-
telnicze. Do tego dochodzi po-
czucie głębokiej satysfakcji przede 
wszystkim w lokalnej społecz-
ności. W ten sposób tworzymy 
dobrą opinię o bibliotekarzach 

i o placówce, która ma szansę stać 
się liderem lokalnej kultury.

Należy w sobie wypracować 
kilka cech: kreatywność, upór, 
zmysł marketingowy, inwencję
twórczą, odwagę w podejmowa -
niu oryginalnych decyzji, a prze-
de wszystkim śmiałość w sytuacji 
wystąpień, np. na sesji budżeto-
wej, przed komisją kulturalno-
oświatową czy burmistrzem. Bar-
dzo istotne są tu również takie 
zmiany mentalne, które ułatwią  
pokonywanie trudności towarzy-
szących organizowaniu spotkań 
autorskich.

Biblioteka Izerka to jedyna bez-
płatna placówka kulturalno-

-oświatowa w  Świeradowie-Zdroju 
– miejscowości uzdrowiskowej li-
czącej ponad 4 tys. mieszkańców. 
Czytelnikami są tu dzieci i mło-
dzież, seniorzy, osoby pracujące 
głównie w sektorze usług hotelo-
wych oraz liczni kuracjusze i tu-
ryści z całej Polski, a także z Nie-
miec. Spotkania autorskie to dla 
nich okazja do poznania ulubio-
nego pisarza, ale też i wielkie wy-
darzenie, do którego bibliotekarz 
musi się przygotować, aby spełnić 
oczekiwania tak zróżnicowanego 
grona czytelników.

Pamiętajmy – należy ciągle 
podnosić swoje kwalifi kacje za-
wodowe, np. przez udział w syste-
mie szkoleń (webinariów), warsz-
tatów organizowanych przez po-
wiatowe i wojewódzkie biblioteki, 
czytanie prasy bibliotekarskiej itd. 
Uzyskana wiedza i kontakt z in-
nymi bibliotekami pomogą nam 
pokonywać wszelkie bariery.

Doradztwo merytoryczne (pro-
wadzone w naszym przypadku 
przez Dolnośląską Bibliotekę Pu-
bliczną we Wrocławiu) przynio-
sło efekty w postaci zmian men-
talnych, a przede wszystkim uła-

Pisarze w bibliotece, czyli 
ABC spotkań autorskich

Z roku na rok zmieniają się w nowoczesne, atrakcyjne centra kulturalne o bardzo szerokim zakresie  usług. 
Biblioteki – zwłaszcza te położone w małych miejscowościach – przestają być tylko wypożyczalnią książek. 

Działania ułatwia bibliotekarzom znajomość własnego otoczenia i wiedza o potrzebach społeczności lokalnej. 
Poznawszy oczekiwania poszczególnych grup wiekowych i zawodowych, bibliotekarz może podjąć się 

wyzwania, jakim są spotkania autorskie.
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Spotkanie z pisarką
Jolantą Marią Kaletą

UCZMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH 

I WSPÓŁPRACUJMY
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twiło dostęp do znakomitych pi-
sarzy. I tak się zaczęło, nieśmiało, 
od jednego pisarza rocznie…

Warto brać udział w wielkich 
przedsięwzięciach o zasięgu re-
gionalnym – takich jak spotkania 
Młodych Czytelników z Pisarzami 

„Z książką na walizkach”, dzięki 
któremu gościliśmy Grzegorza Kas-
depke, Wandę Chotomską, Joan-
nę Papuzińską Joannę Olech, Paw-
ła Beręsewicza, Pawła Wakułę, Ka-
zimierza Szymeczkę i wielu innych.

Impresariat artystyczny ze stro-
ny biblioteki wojewódzkiej poma-
ga w sposób znaczący, kiedy jest 
za mało środków fi nansowych 
i brakuje doświadczenia. Warto 
też założyć dyskusyjny klub książ-
ki; nasza placówka ma wówczas 
zapewnioną opiekę merytoryczną 
biblioteki wojewódzkiej.

Od lat stosujemy sprawdzoną 
metodę poznawania preferencji 
swoich czytelników. Ofertę do-
stępną w bibliotece przedstawia-
my w ankietach, na tablicy ogło-
szeniowej, na stronie interneto-

wej, a także bezpośrednio w roz-
mowach przy wymianie książek. 
Pytamy, kogo czytelnicy chcieli-
by spotkać, którego autora cenią 
i za co, z kim chcieliby porozma-
wiać o literackich bohaterach itd.

ABC PRZYGOTOWAŃ 

DO SPOTKAŃ

B Najlepszym miejscem spotkań 
autorskich jest przestrzeń do-
brze znana czytelnikom –  or-
ganizując spotkanie w swojej 
placówce, wiemy, co można 
zmienić lub dostosować do sy-
tuacji oraz jaki obrać wariant 
aranżacji. To wszystko spra-
wia, że lokalna społeczność 
utożsami wydarzenie z bi-
blioteką. Jeżeli przewidujemy 

większą frekwencję np. grupy 
uczniów i nie mamy w biblio-
tece wystarczającej przestrze-
ni – warto na tę okazję zare-
zerwować w szkole salę gim-
nastyczną – takie spotkania 
to zazwyczaj święto kultural-
ne dla szkoły, często przygo-
towywany jest przez uczniów 
i nauczycieli dodatkowy pro-
gram artystyczny.

C Zadbajmy o scenerię, któ-
ra  akcentuje wizytę wyjątko-
wego gościa – z naszej strony 
to wyraz szacunku dla czytel-
nika, który ma chęć poświę-
cenia ok. 2 godzin na wizy-
tę w bibliotece (nie licząc do-
jazdu czy dojścia oraz pewnej 
kwoty na zakup książki). 

D Wskazane jest również przy-
gotowanie kwiatów i deko-
racji sezonowych (takich jak 
świeczki czy bukiety z ogro-
dów czytelników); wysta-
wy przedstawiającej doro-
bek twórczy pisarza; poczę-
stunku; kroniki; aparatu; nie-
banalnego prezentu o regio-
nalnych akcentach (w Izerce 
mamy zwyczaj obdarowania 
gości kubkiem z Kwisią lub 
pracami autorstwa naszych 
czytelników).

Jak uruchomić dyskusyjny klub książki w bi-
bliotece? Jakie korzyści przynosi jego pro-
wadzenie? Na te pytania odpowiada Ewa 
Sycan, bibliotekarka z Łodzi, w artykule do-
stępnym w  nr 9 „Biblioteki Publicznej”. Po-
nadto znajdziesz tu także praktyczne pora-
dy dla moderatorów.

Impresariat 

artystyczny ze strony 

biblioteki wojewódzkiej 

pomaga w sposób 

znaczący, kiedy jest 

za mało środków 

fi nansowych i brakuje 

doświadczenia.

Wykład Jak powstają Góry Izerskie? 
z geolog Roksaną Knapik
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E Spotkania autorskie są bez-
płatne – informację tę należy 
zamieścić na plakatach infor-
macyjnych i dobrze ją wyeks-
ponować.

F Ważna jest data rozpoczęcia 
imprezy – doświadczenie na-
uczyło nas, że należy uwzględ-
nić takie sprawy, jak np. go-
dziny mszy w kościele, im-
prezy popołudniowe w szkole, 
godziny posiłków w hotelach.

G Musimy uwzględnić nieprze-
widziane sytuacje i zacho-
wania – może zdarzyć się, że 
w toku spotkania lub przez 
jego przedłużenie grupa czy-
telników wychodzi na auto-
bus. Trzeba też mieć przygo-
towane dodatkowe krzesła czy 
ławki, co w przypadku dużego 
zainteresowania pozwoli nam 
uniknąć dodatkowego stresu.

H W Izerce każde spotkanie 
z pisarzem jest połączone ze 
sprzedażą książek z autogra-
fem – wynika to z braku lo-
kalnej księgarni. Na plaka-
tach z zaproszeniem warto 
podać cenę sprzedawanych 
książek. Każde spotkanie 
z pisarzem lub innym twór-
cą jest niepowtarzalne, nie 
ma podobnych do siebie, ale 
też odbiorcy są różni: dzie-
ci, młodzież, seniorzy, kobie-
ty, kuracjusze lub osoby przy-
padkowe; wyrobieni czytelni-
cy lub oporni – każdy z nich 
ma być potraktowany z wiel-
kim szacunkiem i przyjęty 
z otwartymi ramionami. Jak 
wynika z naszych wielolet-
nich obserwacji, takie wyda-
rzenia najbardziej przeżywa-
ją dzieci, ale pod wrażeniem 
są również sami pisarze, zwy-
kle bardzo empatyczni. Zga-
dzają się na wspólne zdjęcia, 
wpisywanie osobliwych de-
dykacji i składanie autogra-
fów w książkach. Wykazują 
się ponadto dużą cierpliwo-
ścią, bo często spotkanie się 
przedłuża. 

LOKALNI TWÓRCY 

W ZASIĘGU

Bibliotekarz działający w swoim 
środowisku powinien być dobrze 
zorientowany, kto pisze, kto wy-
daje tomiki poezji, kto prowadzi 
warsztaty itd. Naszym obowiąz-
kiem jest propagowanie tych osób 
i zapraszanie ich na spotkania, bo 
często są to ludzie bardzo skrom-
ni i wrażliwi, nie narzucają się, nie 
mają za sobą agencji, inwestują 
własne pieniądze itd. Zapraszając 
ich do współpracy, możemy liczyć 
na przychylność w organizowa-
niu wielu wspaniałych imprez kul-
turalno-oświatowych, takich jak 
Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, 
Narodowe Czytanie, Święto Książ-
ka z Różą. Lokalny rynek twórców 
wzbogaca znacząco ofertę bibliotek, 
a najbardziej korzysta czytelnik.

ŚRODKI FINANSOWE

SĄ BARDZO WAŻNE

Bibliotekarz może korzystać z ofer-
ty impresariatów artystycznych czy 
agencji autorskich, jednak podnosi 
to koszty organizacji spotkań. Do-
brze jest przeglądać blogi i strony 
autorskie pisarzy; można tam zna-
leźć wskazówki co do organizowa-
nia spotkań, negocjacji cen i wa-
runków itp. Już na wstępie nego-
cjacji ceny należy też ustalić wa-
runki przybycia gościa (nocleg, 
transport) i niezbędnych rekwi-

zytów (takich jak tablica, kredki, 
mazaki, kartki, stolik do sprzeda-
ży książek lub wpisywania auto-
grafów).

Aby zorganizować spotkania
autorskie, trzeba uwzględnić 
i wyraźnie wypunktować ten wy-
datek w budżecie rocznym. Mu-
simy przekonać radnych i same-
go burmistrza – warto zastosować 
wszelkie środki, od ekspresji słow-
nej aż po pozawerbalne. Możemy 
też szukać sponsorów wśród zna-
jomych, rodziny, lokalnej społecz-
ności, współpracować z biblioteką 
wojewódzką lub prowadzić roz-
mowy bezpośrednio z twórcami.

Nawet w najmniejszej społecz-
ności, jeśli w niej działa samorzą-
dowa biblioteka, a w niej oddany, 
kreatywny, zaangażowany biblio-
tekarz, da się zorganizować spotka-
nie autorskie. Media nie zastąpią fi -
zycznego kontaktu z pisarzem, jego 
bezpośredniej rozmowy z czytelni-
kiem, uzyskania autografu, zakupu 
książki. Mądry bibliotekarz w ma-
łej społeczności dostrzega lokalny 
potencjał, z którego powinien wy-
ciągnąć co najlepsze, aby usłyszeć 
od czytelników, że spotkanie było 
ciekawsze od serialu, warto więc 
było przyjść i posłuchać.

KRYSTYNA PIOTROWSKA
AGNIESZKA MAZURKIEWICZ
Miejska Biblioteka Publiczna Izerka
w Świeradowie-Zdroju

Warsztaty piernikowe dla seniorów w ramach 
Izerskiego Klubu Międzypokoleniowego
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