
F ilia nr 7 Biblioteki Elbląskiej 
to biblioteka z wieloletnimi 
tradycjami, od kilkudzie-

sięciu lat mieszcząca się w ścisłym 
centrum Elbląga. W strukturze 
miasta ma już ugruntowaną pozy-
cję jako miejsce oferujące szeroką 
gamę działań kulturalno-eduka-
cyjnych, adresowanych do licznej 
grupy odbiorców. Jednak aby uzy-
skać unikatowość i wyjątkowość 
w skali miasta, należało przepro-
wadzić gruntowną modernizację. 
Skąd wziąć na to pieniądze? Trze-
ba skorzystać z programu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego i złożyć wniosek o dofi -
nansowanie. Pozyskane pieniądze 
pozwoliły na całkowitą przemianę 
biblioteki, dzięki czemu podnie-
siono atrakcyjność oferty kultu-
ralnej placówki i pozyskano nowe 
grupy odbiorców.

MODERNIZACJA 

I ARANŻACJA WNĘTRZ

Uzyskane środki ministerial-
ne w kwocie 150 tys. złotych 
pozwoliły na zakup komplek-
sowego wyposażenia bibliote-
ki, w tym nowych i funkcjonal-
nych mebli, sprzętu komputero-
wego i multimedialnego. Z do-
datkowych funduszy wyremon-
towano wnętrza i wejście do bi-
blioteki, dostosowując je także 
do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Udało się dostosować bi-
bliotekę do ogólnie przyjętych 
standardów i stworzyć funkcjo-
nalną, estetyczną przestrzeń dla 
czytelników.

Idea nazwania placówki biblio-
tecznej tytułem jednej z powieści 
Stanisława Lema idealnie pasu-
je do przemiany biblioteki w no-
woczesne centrum multimedial-
ne łączące funkcję tradycyjnej bi-
blioteki z miejscem oferującym 
nowe technologie ułatwiające do-
stęp do wiedzy i kultury.

Stworzono unikatową w skali
Elbląga Pracownię Multimedial-
ną „Cybergaj”, w której odby-
wa się większość działań kultu-
ralnych i edukacyjnych z wyko-
rzystaniem tablicy multimedial-
nej, tabletów, laptopów oraz mul-
timedialnej ścianki dla dzieci. 
W osobnym pomieszczeniu po-
wstała strefa Kinect Xbox z gra-
mi edukacyjnymi i telewizorem, 
ciesząca się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci i mło-
dzieży odwiedzających Cyberiadę.

Cyberiada
– nowoczesne centrum multimedialne

Zmiany zachodzące w bibliotekach publicznych, w tym również w Cyberiadzie, wynikają z konieczności 
dostosowania oferty bibliotecznej do potrzeb coraz bardziej wymagających użytkowników.

Skąd wziąć środki na tak gruntowną metamorfozę? Jak wykorzystać multimedialne gadżety
do pozyskania potencjalnych czytelników?

ANNA KUCHARZYK, MAŁGORZATA KISIEL
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Grafi ki Daniela Mroza
w oknach biblioteki
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Wystrój i aranżacja wnętrz zo-
stały zaprojektowane w sposób 
nawiązujący do twórczości Stani-
sława Lema i Daniela Mroza – ilu-
stratora jego powieści. W oknach 
biblioteki umieszczono folie ter-
miczne z reprodukcjami ilustracji 
z książek Lema. Te same motywy 
zostały powtórzone wewnątrz bi-
blioteki. Dodatkowo na ścianach 
pojawiły się najbardziej znane cy-
taty z twórczości pisarza. W nurt 
powieści science-fi ction świetnie 
wpisują się elementy dekoracyjne, 
jak chociażby zamontowane pod 
sufi tem konstrukcje z rurek, koja-
rzące się z robotyką.

Kolorystyka wnętrz to rzuca-
jące się w oczy wyraziste barwy: 
ciemny fi olet połączony z żółtym, 
czy granatowy zespolony z błę-
kitnym idealnie kontrastują z bia-
ło-szarymi meblami i pozostały-
mi elementami wyposażenia. Na 
ścianach znajdują się informacyj-
ne i komunikacyjne piktogramy. 
W holu swoje miejsce znalazła 
minigaleria „Na progu”, a w niej 
stelaże wystawiennicze dopaso-
wane do całości wystroju.

DZIAŁANIA I ICH ODBIORCY

Wszystkie działania prowadzone
w Cyberiadzie są wspomagane
posiadanym sprzętem multime-
dialnym – wymieńmy choćby 
projekcje fi lmów z wykorzysta-
niem okularów 3D, tablety i lap-
topy. Ich odbiorcami są dzieci z el-
bląskich przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a także
ośrodków szkolno-wychowawczych,
stowarzyszeń i sekcji działających 
w Młodzieżowym Domu Kul-
tury.

Popołudniami biblioteka za-
prasza na spotkania dyskusyjne, 
wykłady i warsztaty plastyczne 
dla dorosłych.

W Pracowni Multimedialnej 
„Cybergaj” odbywają się zajęcia ak-
tywizujące dzieci do nauki i zaba-
wy. Trzeba pamiętać o tym, że naj-
młodsi to potencjalni czytelnicy, 
dlatego tak ważne jest ich pierw-
sze wrażenie z pobytu w bibliotece 
i kontaktu z książką. Wykorzysta-
nie w pracy z nimi gadżetów mul-
timedialnych spowoduje, że biblio-
teka będzie im się kojarzyć z miej-
scem przyjaznym i atrakcyjnym, 
do którego chętnie wrócą.

Młodzież to bardzo wymagająca
grupa odbiorców, dlatego dla 
nich głównie powstała pracownia 
z Xbox’em i wygodne stanowiska 
komputerowe z dostępem do in-
ternetu. Dzięki takim sprzętom 
jak tablet czy tablica multimedial-
na młodzi ludzie mają możliwość 
rozwijania swoich pasji, zainte-
resowań, poszukiwania nowych 
możliwości samorozwoju.

Osoby dorosłe i seniorzy rów-
nież chętnie korzystają z nowo-
cześnie zaaranżowanych, funk-
cjonalnych przestrzeni bibliotecz-
nych. Licznie uczestniczą w orga-
nizowanych spotkaniach i wer-
nisażach, na których mają moż-
liwość spotkania ciekawych ludzi 
i wymiany poglądów.

Niezwykle ważna i cenna jest 
również współpraca Cyberiady 
ze środowiskiem osób niepełno-
sprawnych. Co dwa tygodnie od-
bywają się warsztaty Książkowy 
Teatr Cieni, prowadzone z mło-
dzieżą niepełnosprawną, podczas 
których aktywnie wykorzystywa-
ne są nowe technologie.

W stałej ofercie Cyberiady znaj-
duje się również cykl tradycyj-
nych warsztatów plastycznych 
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Zabawne historie z książką, pod-
czas których uczestnicy mogą na-
uczyć się, jak czerpać papier, pisać 
gęsim piórem czy zostać ilustrato-
rem książki.

MIĘDZYNARODOWA 

NAGRODA

W 2016 roku Cyberiada znalazła 
się wśród zwycięzców dziewiątej 
edycji konkursu EIFL Public Li-
brary Innvation Award, w któ-
rym mogły wziąć udział biblio-
teki publiczne wykorzystujące 
w swojej działalności nowe tech-
nologie i poprzez swoje działania 
wpływające na lokalną społecz-
ność.

Jako jedyna biblioteka, Cybe-
riada otrzymała nagrodę w kate-
gorii „ochrona środowiska” za au-
torski i innowacyjny zestaw dzia-
łań promujących postawę pro-
ekologiczną. Przez wiele miesię-
cy bibliotekarze prowadzili szereg 
warsztatów i spotkań na temat 
ratowania pszczół, dbania o śro-
dowisko naturalne, ze szczegól-

nym naciskiem na ślad ekologicz-
ny człowieka. Odbiorcami było 
prawie 2 tys. dzieci z elbląskich 
przedszkoli i szkół. Dodatkowo 
Cyberiada od wielu lat prowadzi 
zbiórki na rzecz lokalnego schro-
niska dla zwierząt.

Trud pracy podjętej przez pra-
cowników biblioteki przyniósł 
spodziewane efekty. Po warsz-
tatach w Cyberiadzie większość 
dzieci zadeklarowało oszczędza-
nie wody i energii, sortowanie 
śmieci, zbiórkę plastikowych na-
krętek i zużytych płyt CD, któ-
re można wymienić na karmę dla 
zwierząt w schronisku. Dodatko-
wo uczniowie jednej z elbląskich 
szkół podstawowych postanowili 
wirtualnie zaadoptować po jednej 
pszczole za pośrednictwem strony 
internetowej Greenpeace.

Warto zaznaczyć, że Cyberia-
da została wyróżniona w konkur-
sie jako jedna z czterech bibliotek 
na świecie i jest trzecią biblioteką 
w Polsce, która została docenio-
na przez organizację EIFL. Na-
groda fi nansowa została w cało-

ści przeznaczona na zakup kom-
pletów klocków Lego, wykorzy-
stywanych między innymi pod-
czas warsztatów fi lozofi cznych 
Lego-Logos.

CIEKAWA OFERTA

TO KLUCZ DO SUKCESU

Wieloletnia współpraca z elblą-
skimi instytucjami kulturalny-
mi, placówkami edukacyjnymi 
czy  stowarzyszeniami znacząco 
wpłynęła na metamorfozę, któ-
rej została poddana Filia nr 7. To 
dzięki tej współpracy dostrzeżo-
no potrzebę zmian i rozszerzenia 
oferty działań. Taka przemiana 
nie dokonałaby się nigdy bez za-
angażowania i ciężkiej pracy pra-
cowników biblioteki. To oni wła-
śnie są niezwykle wyczuleni na 
wszelkie sygnały i potrzeby do-
chodzące od użytkowników.

ANNA KUCHARZYK
MAŁGORZATA KISIEL
Biblioteka Elbląska, Filia nr 7
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