BLIŻEJ UŻYTKOWNIKA

Lektury z makulatury
W wielu bibliotekach brakuje nowości. Jedni czekają na program „Zakup
nowości wydawniczych”, a inni starają się zdobyć książki, organizując kiermasze i zbiórki.
Przedstawiamy pomysł wart naśladowania.

EWA BOJAROWSKA

W

bibliotece, w której pracowałam, organizowaliśmy różne akcje, których celem było
pozyskanie książek, np. „Książeczki na misiowe półeczki” – zbiórka książek dla najmłodszych;
„Ślubna pamiątka” – propozycja dla młodej pary, by
prosiła gości o zakup książki zamiast kwiatka; kiermasze „Książka za złotówkę”; loterie fantowe podczas odpustu w paraﬁi.
PUNKT ZBIÓRKI MAKULATURY
Oprócz tradycyjnych akcji zbiórek książek warto
zorganizować w bibliotece punkt zbiórki makulatury. Od blisko 13 lat prowadzę akcję „Lektury z makulatury”, którą zainicjowałam w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie, a obecnie kontynuuję w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Celem akcji było pozyskanie środków na zakup podręczników oraz prac naukowych, biblioteka bowiem
musiała dostosować swój księgozbiór do potrzeb studentów. Wróciliśmy do sposobu sprzed lat, czyli do
zbiórki makulatury. Można dzięki temu pozyskać
pieniądze na nowe książki.
Poprosiliśmy mieszkańców, by przynosili do biblioteki makulaturę, informując jednocześnie, że za środki
pozyskane z jej sprzedaży kupimy podręczniki akademickie dla uczącej się młodzieży. Pierwsze paczki „wyczytanych” gazet przydźwigali do biblioteki seniorzy.
Akcja „Lektury z makulatury” oprócz wymiaru
ekonomicznego miała jeszcze wymiar wizerunkowy.
Poprzez takie działanie integrujemy lokalną społeczność i czytelników, budzimy świadomość odpowiedzialności za swoją bibliotekę i troskę o zbiory.
ZRÓB TO SAM!
B Przedstaw odbiorcom akcji jasny, konkretny
i zrozumiały cel, na który biblioteka zbiera pieniądze. W naszym przypadku był to zakup podręczników akademickich, ale może to też być np.
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zakup lektur szkolnych, które wymagają wymiany.
Wyznaczając prosty cel, zwiększasz szanse powodzenia akcji.
C Sprawdź, czy w okolicy jest skup makulatury.
Dokonaj kalkulacji: Jaka odległość dzieli bibliotekę od skupu? Ile płacą za kilogram makulatury w skupie? Czy może opłaca się poszukać ﬁrmy,
która będzie przyjeżdżać do biblioteki po odbiór
makulatury?
D Zorganizuj punkt odbioru makulatury w bibliotece lub przed wejściem do biblioteki – miejsce, w którym będzie można zostawiać makulaturę anonimowo. Przygotuj też miejsce do przechowywania makulatury w oczekiwaniu na wywózkę do punktu skupu.
E Przygotuj odpowiednią reklamę – plakaty, ulotki, wydarzenie na Facebooku, okólniki dla sołtysów, zapoznaj z nową propozycją biblioteki radę
gminy lub ewentualnie zaprzyjaźnionego radnego (np. przewodniczącego komisji kultury).
F Poszukaj sojuszników i partnerów – do akcji zapewne chętnie włączą się też lokalne media, wolontariusze, drużyna lub zastęp harcerzy, strażacy i inni.
G Wpisz w harmonogram działań biblioteki punkt
zbiórki makulatury działający przez cały rok.
Mieszkańcy przyzwyczają się do tego, że do biblioteki można oddać zbędne gazety, kartony,
a jednocześnie pomóc w ten sposób w uzupełnieniu księgozbioru. Gdy punkt zacznie działać, koniecznie trzeba zadbać o sezonowe przypomnienia o akcji (np. wiosenne porządki, przygotowania do szkoły).
H Zorganizuj wywóz makulatury. W naszym przypadku za wywóz odpowiadałam osobiście, użyczając prywatnego samochodu (koszt benzyny był
wpisany jako działanie charytatywne).
I Poszukaj wolontariuszy, którzy zajmą się załadunkiem i rozładunkiem makulatury (jeśli zdecydujesz się na samodzielny wywóz).
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J Odbierz należne pieniądze oraz pokwitowanie
po oddaniu makulatury w punkcie skupu. Na
podstawie tego dokumentu należy wpłacić pieniądze na konto bankowe biblioteki.
K Kup potrzebne książki – po uzbieraniu odpowiedniej kwoty można przystąpić do zakupów.
Rachunki opisywałam: płatne ze środków ﬁnansowych akcji „Lektury z makulatury”.
L Oznacz książki – każda nowa książka powinna być
opatrzona naklejką umieszczoną na okładce w widocznym miejscu. Na naklejcie powinien znaleźć się
napis: zakupiono dzięki akcji „Lektury z makulatury”.
M Podziel się sukcesem! Po każdym wywozie makulatury pochwal się informacjami o zakupionych książkach. Zdjęcia umieszczaj na stronie internetowej biblioteki, wysyłaj artykuły do lokalnych gazet i serwisów bibliotecznych, zorganizuj
tablicę wyników w bibliotece, zrób wystawę itd.
N Wyróżnij darczyńców! W maju podczas „Imienin biblioteki” wręczaliśmy dyplomy i gratulacje
przyjaciołom biblioteki, w tym również wielokrotnym darczyńcom makulatury. Ponadto podziękowania były składane również podczas wystąpień na radzie gminy i w lokalnej prasie.

Akcja ma bardzo pozytywny oddźwięk
społeczny oraz wizerunkowy
dla biblioteki. Co więcej, biblioteka
ma swój mały wkład w edukację
na temat ochrony środowiska.
ZIARNKO DO ZIARNKA
Początkowo wszystkich dziwiło, że biblioteka chce
zbierać makulaturę. Pytano się, czy to się opłaca, bo
makulatura jest bardzo tania. Wątpliwości mieszkańców ucichły, gdy pierwsze książki zaczęły pojawiać się na półkach. Akcja „Lektury z makulatury”
na stałe wpisała się w harmonogram działań Biblioteki w Rybnie, a w Ożarowie Mazowieckim również
została przyjęta z życzliwością.
Akcję można porównać do mrówczej pracy. Trudno mówić o znaczących rezultatach ﬁnansowych, bo
ceny makulatury są nadal niskie (u nas to 25 gr za kg
makulatury, 15 gr za kg tektury). Na efekty trzeba czekać w myśl zasady „ziarnko do ziarnka”. Przez kwartał udało się (w ramach akcji w Ożarowie Mazowieckim) zebrać 115,50 zł, co pozwoliło kupić cztery książki. W drugim kwartale na razie zebraliśmy 138,30 zł.
EWA BOJAROWSKA
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
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