BLIŻEJ UŻYTKOWNIKA

W Klubie Czarnego Krążka
Jak skutecznie zaktywizować seniorów, wzbudzając jednocześnie pasję u młodzieży?
Być może odpowiedzi dadzą się odnaleźć pod gramofonową igłą.
Taką próbę z powodzeniem przeprowadziła Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.

PIOTR NOWAK

Z

perspektywy czasu wydaje
się, że idea w rodzaju Czarnego Krążka musiała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Marii Dąbrowskiej w Słupsku zakiełkować prędzej czy później –
stało się to jednak prędzej, z rezultatami, które całkowicie przerosły
oczekiwania! Wszystko za sprawą
pasji, otwartych głów, wartkiego
działania, szerokiej współpracy
i dobrej strategii. Dlaczego „musiała”? Powstały w latach 80. ubiegłego wieku Dział Multimedial-

ny, gromadzący muzyczne płyty
analogowe, kompaktowe (jako jeden z pierwszych w Polsce) i inne
multimedia, a z czasem przede
wszystkim audiobooki, z powodu braku miejsca na powiększający się w szybkim tempie zbiór,
został w 2013 r. przeniesiony do
pomieszczenia o wiele większego,
przestronniejszego. Nowe regały, użyteczne rozmieszczenie zbiorów i sprzętu dały szansę szerszym
możliwościom wykorzystania nowej, ciekawej przestrzeni.

IDEA
Trudna sytuacja demograﬁczna
Słupska skłaniała do rozważań
na temat aktywizacji kulturalnej seniorów i młodzieży, przedstawienia im nowej propozycji i miejsca do działania. W ten
sposób powstał pomysł otwartego dla wszystkich Klubu Czarnego Krążka. W założeniu miała to być inicjatywa gromadząca miłośników muzyki, wykorzystująca ich wiedzę, doświad-
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czenie, potencjał. Także zagospodarowująca wolny czas osobom
starszym, wypełniając tym samym niszę kulturalną w naszym
mieście. Inicjatorami byli András
Asztalos – emerytowany dyplomata w Ambasadzie Węgierskiej,
współorganizator Dni Kultury
Węgierskiej w Słupsku, a prywatnie znawca i pasjonat muzyki rockowej, oraz Danuta Sroka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Idea Krążka
spotkała się z entuzjazmem pracowników Działu Multimedialnego, przyszłych prowadzących
spotkania: kierownik Marii Chamier-Gliszczyńskiej (wtedy przewodniczącej słupskiego oddziału
SBP) oraz Daniela Odiji (autora
świetnych powieści, ﬁnalisty Nagrody Literackiej Nike).
FINANSOWANIE
Wiosną 2013 r. Krążek wziął udział
w konkursie dotacyjnym Seniorzy
w akcji, zrealizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”. Pomysł został doceniony, dzięki czemu na jego realizację przekazano blisko 10 tys. zł. Wyprzedzając fakty, kolejne edycje były doﬁnansowywane przez Urząd Miejski w Słupsku lub w ramach głosowania mieszkańców na Słupski
Budżet Obywatelski (co też świadczy o rozpoznawalności i popularności Krążka).
Dzięki funduszom zakupiono:
profesjonalny sprzęt muzyczny
(wzmacniacz, kolumny, odtwarzacze), patefon z tubą, dekorujące pomieszczenie plakaty muzyczne, kanapę, fotele, roll-up z logo
Krążka, stoły i zegar w kształcie
płyty analogowej, podwieszany
projektor multimedialny, ekran
projekcyjny, spodki, kubeczki
z wygrawerowanym logo Krążka,
kilka nowych analogowych płyt,
antyramy i okleiny; sﬁnansowano koszty administracyjne (papier, ksero, połączenia telefoniczne) i artykuły spożywcze (kawę,
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herbatę, cukier), które są nieodpłatnie serwowane w czasie spotkań. Ponadto opłacono projekt
i wydruk plakatów i ulotek, naprawiono gramofon, stworzono
warunki dla celów wystawowych,
uregulowano honoraria zapraszanych gości i należności wynikające z praw autorskich (ZAIKS).
Dużą atrakcję stanowi użyczona
przez Polskie Radio Koszalin kolekcja kilkunastu zabytkowych
radioodbiorników (wraz z zakupionym patefonem pełni dodatkowo funkcję edukacyjną) oraz pianino – instrument jak najbardziej
wskazany dla przestrzeni promującej szeroko pojętą muzykę.
PRACE ROZWOJOWE
I PROMOCYJNE
Odpowiednie przygotowanie sali
postępowało krok po kroku, podobnie jak budowanie marki,
promocji, atrakcyjności i rozpoznawalności. Zaczęto od projektu
graﬁcznego logo Krążka, plakatu zapowiadającego wydarzenia
i druku ulotek informacyjnych.
Dzięki pomocy wolontariuszy
zorganizowano akcję ulotkową
w instytucjach kultury, na dworcach, w zaprzyjaźnionych punktach gastronomicznych, w miejscach promocji miasta oraz, rzecz

jasna, w samej bibliotece i jej ﬁliach. W promocji dopomógł
oczywiście Internet.
Skuteczną inicjatywą okazało się nawiązanie kontaktu z regionalnymi mediami i z Programem I Polskiego Radia. Dzięki
temu w prasie i w lokalnych rozgłośniach pojawiły się informacje
i zapowiedzi, a Telewizja Słupsk
dwukrotnie wykorzystała siedzibę Klubu jako miejsce cotygodniowej Wiosennej Redakcji. Jedno z pierwszych spotkań stało się
pretekstem dla reportażu Hanny
Bogoryja-Zakrzewskiej – dziennikarki Programu I PR. Emisja
pojawiła się także w bloku Zapraszamy do Trójki (Program III
PR), dzięki czemu, mieszkając
wówczas poza Słupskiem, miałem okazję usłyszeć o inicjatywie po raz pierwszy. W biuletynie Powiat Słupski ukazał się artykuł dyrektor Danuty Sroki. Na
tym jednak nie koniec. W poszukiwaniu potencjalnych członków
klubu, przedsięwzięcie rozpropagowano wśród takich podmiotów jak: kluby seniora, świetlice
środowiskowe, dzienny dom pomocy społecznej, stowarzyszenia
osób niepełnosprawnych, zespoły wokalne, uniwersytet trzeciego wieku, szkoły średnie, nieformalne grupy młodzieży, wolonta-
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Spotkania klubowe złamały barierę wieku.
Uczęszcza na nie zarówno młodzież, jak
i seniorzy, co pozwala na wymianę doświadczeń
międzypokoleniowych.

wać następne spotkania, na które z kolei zapraszali kolegów, znajomych, rodziny. W ten sposób
cały projekt i jego potencjał stale się poszerzają.
EFEKTY

Inauguracyjne spotkanie pod hasłem „Preludium Klubu Czarnego Krążka” odbyło się 6 września
2013 r. przy okazji rozpoczynającego się właśnie 47. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Właściwe, oﬁcjal- IMPREZY
ne otwarcie nastąpiło miesiąc później. Gościem był Tomasz Jaśkie- W ciągu roku organizujemy średwicz, wieloletni gitarzysta zespo- nio kilkanaście spotkań. Na każłów Czesława Niemena. Na prze- dym zjawia się 15-40 osób. Liczstrzeni lat Krążek odwiedzali mu- niejsza frekwencja wymusza przezycy, dziennikarze radiowi, kolek- niesienie impreza do większej sali.
cjonerzy płyt analogowych i sze- Terminy są elastyczne i zależą od
lakowych, kompozytorzy, mu- prowadzącego, ale zasadniczo trzyzykolodzy, piosenkarze, zespoły mamy się godziny 17.00 w czwartmuzyczne, dyrektorzy festiwali, ki – dzięki temu większą szansę na
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riusze… Z perspektywy czasu widać, jak skuteczna to była metoda
pozyskania klubowiczów. Wielu
do dziś stanowi trzon frekwencji
„krążkowych” spotkań.
Poszukiwaniom ekspertów pomogło nawiązanie kontaktu
z dziennikarzami lokalnego radia, muzykami słupskiej orkiestry symfonicznej oraz organizatorami takich imprez jak Festiwal
Pianistyki Polskiej (Słupsk), Jazz
na Starówce (Warszawa), Niemen Non Stop (Słupsk), Komeda Jazz Festival (Słupsk), Jesienny Przeciąg Gitarowy (Słupsk).
W ramach współpracy programowej Klub Czarnego Krążka zawsze jest gotowy udostępnić swoją przestrzeń na recital, wystawę
lub prelekcję. Na takiej zasadzie
kolejne spotkania, prócz odbiorców, przyciągnęły kolekcjonerów,
pasjonatów chętnych zorganizo-

pasjonaci i wielu innych. Wśród
najbardziej
rozpoznawalnych,
prócz wymienionego T. Jaśkiewicza, gościliśmy m.in. Tymona
Tymańskiego, Natalię Przybysz,
Marcina Trońskiego, prof. Andrzeja Tatarskiego, prof. Leszka
Kułakowskiego, Krzysztofa Wojciechowskiego, Łukasza Majewskiego, Patrycję Baczyńską.
Warto dodać, że na fali entuzjazmu kilku najbardziej czynnych klubowiczów założyło Zespół Muzyczny Klubu Czarnego Krążka – bibliotekarzom chórzystom towarzyszą zaprzyjaźnieni instrumentaliści. Repertuar
składa się głównie z pieśni patriotycznych, ludowych, kaszubskich,
biesiadnych i świątecznych. Jest
to zupełnie nieoczekiwany i nieplanowany efekt całego przedsięwzięcia; dodatkowy, atrakcyjny
wkład w rozwój słupskiej kultury.

Spotkanie „Zobaczyć muzykę – sztuka okładki
płyty winylowej”
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żej 2500 audiobooków, kilkaset
ﬁlmów i koncertów DVD, prasa
muzyczna, książki o tej tematyce, zapisy nutowe. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Larix
dysponujemy ponad 2000 książek mówionych w formie cyfrowej, przeznaczonych dla osób niewidomych oraz książkami drukowanymi alfabetem Braille’a. Jedynie prasa i płyty analogowe nie są
wypożyczane, tylko udostępniane do czytania lub odsłuchu na
miejscu (gramofon, słuchawki).
GRAMY DALEJ!

Recital Łukasza Majewskiego

uczestnictwo mają osoby pracują- mikrofon). Zazwyczaj prowadzące i uczniowie. Zazwyczaj spotka- cemu przydaje się ktoś z nas do
nie trwa od półtorej do dwóch go- obsługi sprzętu i ogólnej logistyki
dzin – wystarczająco dużo, żeby (czyli do przekładania płyt, nastaprzekazać meritum tematu, ubar- wienia piosenki, wyciszania itd.).
wiając je muzyką; na tyle mało,
Promocja spotkania rozpożeby klubowiczów nie zmęczyć.
czyna się kilkanaście dni przed
Forma spotkania jest otwarta, nim. Drukujemy plakaty, oparelastyczna i zależy od koncepcji te na szablonie z logo, i rozwieszaprowadzącego – jedyne ograni- my je w jednostkach administraczenia to powierzchnia sali i ramy cyjnych, instytucjach kultury, zaczasowe. Dzięki nagłośnieniu, przyjaźnionych kawiarniach, księgramofonowi, kablowi łączące- garniach, lokalach gastronomiczmu źródło zewnętrzne (laptop, nych oraz w samej bibliotece i jej
komputer, odtwarzacz DVD) ze ﬁliach. Ważnym obszarem jest Inwzmacniaczem oraz projektorowi ternet. Poza proﬁlem w serwisie
z ekranem i kilkumetrowym ka- Facebook oraz biblioteczną stroblem, możliwości przedstawienia ną internetową, gdzie Krążek ma
muzyki są nieograniczone: pły- swoją podstronę, zapowiedzi doty analogowe, kompaktowe, pli- cierają do zainteresowanych kluki cyfrowe, internetowe kanały bowiczów poprzez pocztę e-mail
streamingowe (YouTube), płyty jako newsletter.
DVD, prezentacje multimedialne,
slajdy etc. Chociaż chcemy bazo- MAK
wać przede wszystkim na płytach
analogowych (w końcu „czarny Od zeszłego roku Sekcja Mulkrążek”), nie możemy ograniczać timedialna i Oddział dla Dziemożliwości prowadzącemu. Wy- ci i Młodzieży stały się Miejscem
jątek stanowią recitale i minikon- Animacji Kultury (MAK). Na
certy, kiedy do użycia dochodzi zbiór multimedialny składa się:
pianino lub nagłośnienie „więk- prawie 5000 płyt kompaktowych,
szego kalibru” (głośniki, mikser, ponad 2000 analogowych, powy-
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Spotkania klubowe złamały barierę wieku. Uczęszcza na nie
zarówno młodzież, jak i seniorzy, co pozwala na wymianę doświadczeń międzypokoleniowych,
umożliwia dyskusję, edukację
w dziedzinie muzyki i historii (co
dotyczy szczególnie młodszych
klubowiczów), a wreszcie poszukiwanie wartości i autorytetów.
Prowadzący wykazują się doskonałą wiedzą merytoryczną, wynikającą z prawdziwej pasji. Uczestnicy przynoszą własne płyty analogowe, użyczają materiałów na
wystawy, dyskutują z zaproszonymi gośćmi. Klub jest otwarty na
propozycje, sugestie i nowe tematy.
Pomiędzy klubowiczami zawiązują się nici sympatii, nawet przyjaźni, umacnia się chęć współdziałania. Między innymi za to nasza biblioteka otrzymała tytuł „Miejsce
Przyjazne Seniorom”. Niezmiernie się cieszę, że od ubiegłego roku
mogę być aktywnym współprowadzącym tego ciekawego przedsięwzięcia. Wszystko wskazuje
na to, że Klub Czarnego Krążka
– wpisany na stałe w mapę kulturalną Słupska – będzie trwał jeszcze długie lata, inspirując kolejne
pokolenia czarnymi krążkami.

PIOTR NOWAK
Miejska Biblioteka Publiczna
w Słupsku
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